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॥ श्रीः-॥ 

कव्यमाखा 
नाम 

नानाविधप्राचीनकाव्यनाटकसम्पूमाणग्रहसन- 

छन्दोरंकारादिसादिवयग्रन्थानां संग्रहः । 

..-पथ्मो गाच्छकः 
„ ~~ - 

जयपुरमहाराजाभितेन पण्डितत्रजटाढसूनुना पण्डित- 

दुर्गीप्रसादेन, मुम्बापुरवासिना परबोपाह- 
पाण्डुरङ्गात्मजकारिनाथश्चर्मणा, च 

संशोधितः । 
५०९९ 

द्वितीयावृ्तिः.। 

सच 

मुम्बय्यां 

पाण्डुरङ्ग जावजी इत्येते 
सीय निणैयसागरास्ययुद्रणयत्राख्ये सुद्रयित्वा पराकाद, नीतः । 

शाकः १८१६२ द्िष्यन्दः १९३५. 
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क्यमाख । 

सटाकविश्रीमुककरता 

पञचराती । 
~~--0‡‡०~-- 

कटाक्ष्चतकम् 1 

मोहान्धकारनिवहं विनिहन्तुमीडे 
मूकात्मनामपि महाकवितावदान्यान् । 

१, अयं द्रविडदेशोद्धवः कविः कदा बभूवेति न निश्वयः, किं तु नायमति- 
म्राचीन इति भाति. काच्वीपुराधिष्टात्याः कामाक्ष्याः स्तुतिरूपेयं पञ्चशती विरलग्र- 

यारेवास्ि. जीवानन्दभद्रचार्यैणेयं कलिकातानगरे युद्रयितुमुपक्राम्ता. परं तेन च 
कथमप्य्ुद्ध शतकचतुष्टयं सुद्रयित्वा पश्चमं रातकमलभमानेन संख्यापूरणाय तत्र 
माहिषरातकं मुद्रितम्, अन्येन तु केनचन नायाप्ययं भ्म्थः प्राकाद्यं नीत इय- 

' स्माकं सुद्रणारम्भः. पुलकचतुष्टयाधारेण चास्माकं पुस्कोधनोपक्रमः. तत्र 
प्रथमं पज्ञाबदेशान्तर्वविन्यभृतससेनाभ्नि नगरे वर्तमानानां कादमीराभिजनानां 
श्रीरामचन्द्रपण्डितानां प्रलपुस्तकासतिरूपकं 'गृरीतं नातिश्चद्धं क-चिहितम्,. 
द्वितीयं जयपुरमदहारा्जाधितोनां पण्डितश्रीसरयूप्रसादशर्मणां पुसखकं प्रायः खद 
नवीनं ख-चिहितम्. तृतीयं केरलीयसदुशिवरयकरदाल्निणां क्मीरलिखित नवीनं 
शुद्धं ग-चिदहितम्. चतुर्थ जयपुरीयजेनपाटशालाध्यापकद्रविडकाशिनाथशाच्िणां 

प्राचीनमिवोपलक्ष्यमाणं नातिश्यदं घ-चिहितम्.अस्मिन्पुलकचतुष्केऽप्यश्ुद्धताम- 

` पटाय भूयान्पाठमेदो नासि. केवलं शतकोपन्यासमेदो वरते. ततर क-ख-ुक्ष- 
कय? (१) मन्दसितशतकम्, (२) पादारविन्दसतकम्, (३) आभयाश्तकम् , 
(४) काक्ष्ातकम् , (५) सुतिशतकम्, भयं कमोऽस्ि. ग-पुस्के (१) -पादार- 
विन्द्०, (२) आयौ, (३) कटाक्ष ०, (४) मन्द्सितत०, (५) स्तुति, अयं 
क्रमः. धपुस्तके (१) कटाक्ष ०, (२) मन्दसित०, (३) पादारविन्द १ 
(४) आर्या०, (५) स्तुति०, अयमसदजुखतः कमोऽसि. 



कान्यमाख । 

श्रीकाश्चिदेशशिरिरीकृतिजागरूका- 
नेकेोम्रनाथतरुणीकरुणावरोकान् ॥ १ ॥ 

मातजरैयन्ति ममताग्रहमोक्षणानि 
माहेन्द्रनीरुहचिरिक्षणदक्षिणानि । 

कामाक्षि कस्पितजगत्रयरक्षणानि 
खद्रीक्षणानि वरदानविचक्षणानि ॥ २॥ 

सानङ्गतन्रविधिदरितकशखना- 
मानन्दमन्दपरिघूणैनमन्थराणाम् । 

तारल्यमम्ब तव ताडितकणैसीन्नां 

कामाक्षि खेरुति कराक्षनिरीक्षणानाम् ॥ ३ ॥ 

कृष्टोकितेन करुणारसवेहितेन 
कल्माषितेन कमनीयमदुितेन । 

मामञ्ितेन तव किंचन कुञ्चितेन 
कामाक्षि तेन रिरिरीकुर वीक्षितेन ॥ ४ ॥ 

साहाय्यकं गतवती सुहुरजजुनस्य 
मन्दसितेन परितोषितभीर्मचेताः । 

कामाक्षि पाण्डवचमूरिव तावकीना 
कैर्णन्तिकं चरति हन्त कटाक्षरक््मीः ॥ ५ ॥ 

अन्तं क्षणान्नयतु मे परितापसूये- 
मानन्दचन्द्रमसमानयतां प्रकाशचम् । 

१. एकाम्रनाथः काच्वीपुराधिष्टाता महेश्वरः. २. परिधूितः इति क-ख- 
पुस्तकृपाठः.. ३. अयनस्य रौक्कथस्य मध्यमपाण्डवस्य च 
मीमसेनश्व, ५. कणान्तिकं श्रवणसमीपं राधेयाभ्यर्णं च, 

४, भरीमः.रिवो 



पञ्चशती । 

कारान्धकारसुषमां कख्यन्दिगन्ते 
कामाक्षि कोमल्कयाक्षनिश्चागमस्े ॥ ६ ॥ 

तारङ्कमोक्तिकरुगङ्करदन्तकान्तिः 
करुण्यहसिपरिखामणिनाधिढः । 

उन्मूख्यत्वल्युभपाद्पमसदीयं 

कामाक्षि तावककटक्षमतङ्गजेन्द्रः ॥ ७ ॥ 
छायाभरेण जगतां परितापहारी 

तारङ्करलमणिपह्छवतटजश्रीः । 

कारुण्यनाम विकिरन्भकरन्दजाठं 
कामाक्षि राजति कटक्षसुरमसते ॥ ८ ॥ 

सर्याश्रयप्रणविनी मणिकुण्डलंञ्ु- ` 
लोहित्यकोकनदाकाननमाननीया । 

यान्ती तवे सरहराननकान्तिसिन्धुः 
कामाक्षि राजति कराक्षकषिन्दकन्या ॥ ९ ॥ 

मामोति यं सुङृतिनं तव पक्षपाता- , 
त्कामक्ि वीक्षणविखसकखपुररभी । 

सद्यस्तमेव किक सुक्तिविधूषेणीते ` 
तस्मानितान्तमनयोरिदमेकमत्यम् ॥ १० ॥ 

यान्ती सदेव मरुतामनुकूलमावं, ` 
भूवलिरक्रधनुर्हसिता रसाद्र । 

कामाक्षि कौतुकतरङ्गितनीरेकण्ठा, - 
कादम्बिनीव तव भाति काक्षमास ॥ ११॥ 

१, कलयेत् इति ग-पाठः, २. कारण्यमेव हस्तिपश्रष््तनाधिरूढः ̀  
आश्रय; सूर्-आश्नय. ४. मरुतां वायूनां देवानां च. ५. नीटङृण्ः“ 



द्ध काव्यम । 

गङ्गाम्भसि सितमये तपनातमजेव 
गङ्गाधरोरसि नदेखरुमालिकेव 

वकरप्रभासरति रोवरमण्डलीव | 
कामाक्षि राजति कयक्षरुचिच्छय ते ॥ १२॥ 

संस्कारतः किमपि कन्दलितान्रसन्ञ- 
केदारसीभनि सुधियामुंपभोगमाम्यान् । 

कल्याणसूक्तिर्हरीकरमाङ्करानः 
कामाक्षि कन्दख्यतु स्वदपाङ्गमेधः ॥ १३ ॥ 

चाञ्चस्यमेव नियतं कख्यन्प्रत्या 
माठिन्यमूः श्रुतिपथक्रमजागद्कः | 

केवल्यमेव किमु कल्पयते नतानां 
कामाक्षि चिम ठे करुणाकटाक्षः ¢ ९९ ॥ 

संजीवने जननि चूतशिलीमुखस्य 
संमोहने शरिकिशोरकरोखरख } 

संसम्भने च ममताग्रह चेष्टितस्य 
कामाक्षि वीक्षणकल परमौषधं ते ॥ १५॥ 

नीलोऽपि रागमधिकं जनयन्पुरारे- 
रोोऽपि भक्तिमधिकां द्रढयन्नराणाम् । 

वक्रोऽपि देवि नमतां “समतां वितन्व- ` 
` न्कामाक्षि नृत्यतु मयि त्वदपाङ्गपातः ॥ १६ ॥ 

कामदो हृदययत्रणजागरूका 
, -फामाक्षि चच्वरुदगश्चरुमेखल ते । 

२ ॐ. पन्रायोम्यानः इति गाढः, २. मविनरनयक्े' इति ग. 



पञ्चराती । 

आश्र्ममम्ब भजतां ज्ञटिति खकीय- 
संपकं एव विधुनोति समस्तबन्धान् ॥ १७ ॥ 

कुण्ठीकरोतु विपदं मम कुञ्चितभू 
चापाश्चितः श्रितविदेहमवानुरागः । 

रक्षोपकारमनिशं जनयज्ञगत्यां | 
कामाक्षि राम इव ते करुणाकटाक्षः ॥ १८ ॥ 

श्रीकामकोरिशिवरोचनचोषितस्य 
द्ारवीजविभवस्य पुनः प्ररोह । 

त्रमाम्भसाद्रेमचिरासदुरेण शङ्क 
केदारमम्ब तव केवटदष्टिपातम् ॥ १९ ॥ ` 

माहासम्यरोवधिरसो तव दुर्विरु्वय- 
संसारविन्ध्यगिरिकुण्ठनकेणिचु्चः । 

धरयम्बुधि पञ्चुपतेश्रुकीकरोति 
कामाक्षि वीक्षणविनम्भणकुम्मजन्मा ॥ २० ॥ 

पीयूषवषरिरिरा स्फुरदुलसच्छी 
मेच्री निसगेमधुरा कततारकाप्िः । 

कामाक्षि संधितवती वपूरष्टमूर्त- ॥ि 

उयोरस्रायते भगवति त्वदपाङ्गमाख ॥ २१ 1 
अम्ब सखरतिमर्ख वपूर्मनोज्ञ- 

मम्भोजकाननमिवान्चितकण्डकाभम् । 

भङ्गीव चुम्बति सदेव सपक्षपात्ता 
कामाक्षि कोप्रररचिस्त्वदणज्ञमाख ॥-२२ ॥ 

१. विदेहभवा सीता. २. रक्चाह्पसुपक्रारम्; (पक्षे) रंकषसामपकारम्. 

३. अगस्यः. ४. शिवस. 



& काव्यमाख'। ` 

केरप्रभापरनीरवितानजारे 
कामाक्षि कुण्डर्मणिच्छविदीपरोमे ! 

कम्र कटाक्षरुचिरज्गतले इृषाख्या 
शेष्षकी नटति सेकरवहमे ते ॥ २३ ॥ 

अखन्तसीतरमतन्द्रयतु क्षणा्ध- 
मस्तोकविभ्रममनङ्गविखासकन्दम् । 

अल्पसिताहतमपारङृपाप्रवाह- 
मक्षिप्ररोहम चिरान्मयि कामकोटि ॥ २४ ॥ 

मन्दाक्षरागतेरटीक$ृतिपारतन्रया- 
त्कामाक्षि मन्थरतरां तदपाङ्दोखाम् ! 

आरद मन्दमतिकौतुकशाछि चक्षु 
रानन्दमेति सुहुरर्थशशाङ्मोठेः ॥ २५॥ 

त्र्यम्बकं त्रिपुरयुन्दरि हरम्यभूमि- 
रङ्गं विदहारसरसी करुणाप्रवाहः । 

दासाश्च वास्तवसुखाः परिपाख्नीयं 

कामाक्षि चिश्वमपि वीक्षणभूभृतत्ते ॥ २६ ॥ 
वागीश्वरी सहचरी नियमेन रक्ष्मी- 

भूवह्रीवरकरी सुवनानि गेह । 
रुपं त्रिरोकनयनाग्रतमम्ब तेषां 

-कामाक्षि येषु तव वीक्षणपारतत्री ॥ २७ ॥ 
, महिवरं ज्ञटिति मानुप्मीनमम्ब २ 

कामाक्षि पैयजर्धौ नितरां निममम् । 

१, नरी. २. (तरीकृत' इति ग-पाठः. ३. मन्दमिति क्रियाविशेषणम्. 
४, ्ैर्नकमङ्ग दम्यभूमिरियन्वयः. ५. "करुणाकटाक्षः, इति ध-पाटः. 



पञ्चराती । 

जाठेन शृद्धख्यति त्वदपाङ्गनान्ना 
विस्तारितेन विषमाथुधदारकोऽसो ॥ २८ ॥ 

उन्मथ्य बोधकरमखकरमम्ब जाञ्य- 

सम्बेरमं मम मनोविपिने अमन्तम् । 

कुष्टीकुरुष्व तरसा कुटिखग्रसीन्ना 

कामाक्षि तावककटाक्षमहाद्कुरोन ॥ २९ ॥ 
उद्ेद्धितस्तबकितरकिैर्विससे- 

रुत्थाय देवि तव गाढकरक्षक्ुज्ञात् । 
दूरं पलययतु मोहमृगीकुरं मे 

कामाक्षि सत्वरमनुग्रहकेसरीन्द्रः ॥ ३० ॥ 
सेदादतां विदङितोवलकान्तिचोरं 

जेतारमेव जगदीश्वरि जेतुकामः | 
मानोद्धतो मकरकेतुरसो धुनीते 

कामाक्षि तावककटक्षकूपाणवष्टीम् ॥ २१ ॥ 
श्रोतं च्रजनपि सदा सरणि सनीनां 

कामाक्षि संततमपि स्मरतिमाभगामी । 
कोटिस्यमम्ब कथमयिरतां च धत्ते 

चों च पड्जर्चां खदपाङ्गपातः ॥ ३२ ॥ 
निलयं श्रुतेः परिचितो यतमाघ्तमेब 

नीखोखलं निजसमीपनिवासलोलम् । 
परीयेव पाटयति वीक्षणदेरिकेन्द्ः 

कामाक्षि कं नुं तव कालिमरसंपदायम् ॥ ३२ ॥ 
् 

१, शिवमेव. २. गुरः+ ३. तु" इति ध-पाठः. 



कव्यमाख । 

भ्रान्त्वा मुहुः सवकितसितफेनरायो 
कामाक्षि वक्ररुचिसंचयवारिराशो । 

नन्दति त्रिपुरमदननेत्ररक्ष्मी- 

राखम्ब्य देवि तव मन्दमपाङ्गसेतुम् ॥ ३४ ॥ 

श्यामा तव त्रिपुरघुन्दरि रोचनेश्रीः 
कामाक्षि कन्दङितमेदुरतारकान्तिः । 

ज्योत्ललावती सितरुचापि कथं तनोति 
स्पधीमहो कुवल्यैश्च तथा चकोरैः ॥ ३५ ॥ 

काखञ्चनं च तव देवि निरीक्षणं च 
कामाक्षि साम्यसरणि समपेति कान्त्या । 

निःदोषनेत्रुरमं जगतीषु पू 
मन्यत्रिनेत्रपुखमं तुहिनाद्रिकन्ये ॥ ३६ ॥ 

धूमाह्करो मकरकेतनपावकख 
कामाक्षि नेत्ररुचिनीरिमचातुरी ते । 

अल्यन्तमद्धुतमिदं नयनत्रयस् 
हर्षोदयं जनयते हरिणाङ्कमोठेः ॥ ३७ ॥ 

अआ।रम्भठेशसमये तव वीक्चषणख 
कामाक्षि मूकमपि वीक्षणमात्रनम्रम् | 

सर्वज्ञता सकरुखोकसमक्षमेव 
कीर्तिंखयंवरणमाल्यैवती वृणीते ॥ ३८ ॥ 

कालम्बुबाह इव ते परितापहारी 
कामाक्षि ्युप्करमधः कुरुते कटाक्षः । 

१. दयामर्क्णी, रच्रिश्व. २. कीर्तिरेव खयंवरणमात्यं तद्रती सर्वक्तता. 
३, मठं तिरस्करोति, मेघश्च पुष्करं जल्मधः पातयति, 



पञ्चराती । 

पूयः परं क्ष॑णरुचा सञपेति मेव्री- 
मन्यस्तु संततसर्च प्रकटीकरोति ॥ २९ ॥ 

सृष्ष्मेऽपि दुर्ममतरेऽपि गुरुप्रसाद- 
साहाय्यकेन विचरत्रपवर्भमार्गे । 

संसारपङ्कनिचये न पतत्यमु ते 
कामाक्षि गाढमवरम्ब्य कटाक्षयष्टिम् ॥ ४० ॥ 

कामाक्षि संततमसो हरिनीररल- 
स्तम्भे कटाक्षरुचिपुञ्चमये मवलाः । 

वद्धोऽपि भक्तिनिगडैर्मम चित्तदसती 
स्तम्भं चे बन्धमपि मुञ्चति हन्त चित्रम् ॥ १ ॥ 

कामाक्षि काष्ण्येमपि संततमञ्जनं च 
बिभ्रननिसरगेतरस्ेऽपि मवत्कटाक्षः । 

वेमल्यमन्वहमनञ्ञनतां च मूयः 
खेयं च भक्तहदयाय कथं ददाति ॥ ५२ ॥ 

मन्दस्ितस्तकितं मणिकुण्डांर्- 
सोप्रवाररचिरं सिशचिरीकृतो्म् । 

कामाक्षि राजति कटक्षसुचेः कदम्ब- 

मुदयानमम्ब करुणाहरिणेक्षणायाः ॥ ४२ ॥ 

कामाक्षि तावककराक्षमदेन्द्रनी.र- 
पिहासनं भितवतो मकरष्वजख । 

साभराज्यमङ्कखविधौ सणिकुण्डलश्री- 
नीराजनोतसवतरङ्ितदीपमाल ॥ ४४ ॥ ,. 

[ति प् 

१. विद्युता; (पक्षे) क्षणमाघ्रस्थायिन्या कान्या. 



१० काव्यमाख |` ८ 

मातः क्षणं सपय मां तव वीक्षितेन 
म॑न्दाक्षितेन सुजनेरपरोक्षितेन । 

कोमाक्षि कर्मतिमिरोतकरभास्करेण 
श्रेयस्करेण मधुषदयुतितस्करेण ॥ ४५॥ 

मेमापगापयसि मज्जनमारचय्य 
युक्तः सिताडुकरतभसविकेषनेन । 

कामाक्षि कुण्डलमणिद्ुतिमिर्जरखः 
श्रीकण्डमेव भजते तव दृष्टिपातः ॥ ४६ ॥ 

कैवल्यदाय करुणारसर्किकराय . 
कामाश्च कन्दलितविश्रमश्चंकराय 

आलोकनाय तव भक्तसिवंकराय 
मातनैमोऽस्तु परतत्रितरंकराय ॥ ४७ ॥ 

साम्राज्यमङ्गखविधौ सकरष्वजख 
सोखख्कालिकरततोरणमास्योभे । 

कामेश्वरि वैचरुदुखसैजयन्ती- 
चातुर्यमेति तव चच्चरदष्टिपातः ॥ ४८ ॥ 

मार्गेण मञ्जुकचकान्तितंमोवृतेन 
मन्दायमानगमना मदनातुरासौ । 

कामाक्षि दृष्टिरयते तव शंकराय 

, संकेतभूमिमचिरादभिसारिकेव ॥ ४९ ॥ 
वरीडानु्तिरमणीकृतिसाहचरया 

 शैवाकितां गर्वा शरिरेखरख । 
१, भन्देद्वितेन' इति ग-पाठः, २. श्रचुरसुल्ल' इति ग-पाठः. ३, "तम 

यतेनः, इति पुस्तकेषु पाठः. 



पञ्चशती । 

कामाक्षि कान्तिसरसीं खदपाद्लक्ष्मी- 
मन्दं समाश्रयति मजनसेरनाय ॥ ५० ॥ 

काषायमंद्युकमिव प्रकटं दधानो 

माणिक्यकुण्डख्टचिं ममताविरोधी । 

श्ुत्यन्तसीमनि रतः सुतरां चकासि 
कामाक्षि तावककटाक्षयतीश्चरोऽसौ ॥ ५१ ॥ 

पाषाण एव हरिनीरमणिरदिनेषु 

प्म्खानतां कुवलयं प्रकरीकरोति । 
नैमित्तिको जख्दमेचकरिमा ततस्ते 

कामाक्षि श्यमुपमानमपाङ्गलक्ष्याः ॥ ५२ ॥ 

श्रृङ्गारविभ्रमवती सुतरां सर्जा 
नासायमौक्तिकरुचा ऊतमन्दहासा । 

द्यामा कराक्षसुषमा तव युक्तमेत- 

त्कामाक्षि चुम्बति दिगम्बक्रविम्बम् ॥ ५३ ॥ 

नीरोतपटेन मधुपेन च दृष्टिपातः 
कामाक्षि तुल्य इति ते कथमामनन्त । 

लयेन निन्दति यदन्वहमिन्दुपदा- 
न्पाथोरुदेण यदसौ कर्हायते च ॥ ५४ ॥ 

'ओष्टममापटटविद्रुममुद्रिते ते 
भूवलिवीचिुभगे सुखकान्तिसेन्धौ । 

कामाक्षि वारिमृरपूरणरम्बमान- 4 
कारम्बुवाहसरिं कमते काक्षः ॥ ५५ ॥ 

. ११ 



१२ कारव्यमाख ।' 

मन्दसितैवल्ता मणिकुण्डलांशु 
संपकंरोहितरुचिस्त्वदपाङ्गधारा । 

कामाक्षि मलकुसुमर्मवपछेश्च 
नीलोतपरेश्च रचितेव विभाति मास ॥ ५६ ॥ 

कामाक्षि शीतल्छृपारसनिर्षराम्मः- 
संपकैपक्ष्मररुचिस्छदपाङ्गमाख । 

गोभिः सदा पुररिपोरभिरूप्यमाणा 
दूर्वाकद्म्बक विडम्बनमातनोति ॥ ५७ ॥ 

हत्पद्कजं मम विकास्षयतु पमुष्ण- 

नह्ठासमुखरुरचेतमसां निरोद्धा । 
दोषानुषङ्गनडउतां जगतां घुनानः 

कामाक्षि वीक्षणविखसदिनोदयसते ॥ ५८ ॥ 
चश्ुर्विमोहयति चन्द्रविमूषणसयं " ` ` 

कामाक्षि तावककरक्षतमःपरोहः । 
परत्यद्युखं तु नयनं सिमित मुनीनां 

प्राकारयमेव नयतीति परं विचित्रम् ॥ ५९ ॥ 
कामाक्षि वीक्षमरुचा युधि निर्जितं ते 

नीखोलरं निरवरोषगताभिमानम् । 
जागत्य तःपरिसरं श्रवणावतंस- 

व्याजेन नूल्मेभयाथनमातनोति ॥ ६० ॥ 
आश्चर्यमम्ब वदनाभ्युदयाचरम्बी 

कामाक्षि चञ्चरुनिरीक्षणविभ्रमस्ते । 
१. धिभिः, (पक्षे) वेठुभः. २. 'अभिलक्ष्यमाणा' इति क-ख-ग-पाठटः. 

३. अभ्रयार्थितुः इति घपाठः. 



पञ्चह्ती । १३ 

धेयं विधूय तनुते हदि रागबन्धं 
दंमोस्तदेव विपरीततया सनीनाम् ॥ ६१ ॥ 

जन्तोः सङृसखमणमतो जंगदीञ्यतां च 
तेजखितां च निरितां च मतिं समायाम् । 

कामाक्षि मौक्षिकञ्चरीमिव वैखरी च॒ ˆ 
कक्ष्मौ च पक्ष्मख्यति क्षणवीक्षणं ते ॥ ६२ ॥ 

कादम्बिनी करिमयते न जलनुषङ्गं ` 
शङ्गावटी किसुरदीकुरते न पद्मम् } , 

किंवा कछिन्दतनया सहते न गङ्गां 
कामाक्षि निश्चयपदं न तवाक्षिरुक्ष्मीः ॥ ६२ ॥ 

काकोरुपावकतृणीकरणेऽपि दक्षः 
कामाक्षि वौखकसुधाकररेखरस्य । 

अत्यन्तश्चीतरुतमोऽप्यनुपारतं ते 
चित्तं विमोहयति चित्रमयं कटाक्षः ॥ ६४ ॥ 

कापैण्यपूररसवधिंतमम्ब मोह- 
कन्दोद्धतं भवमयं विषप्रादपं मेः। 

तुङ्ग छिनत्तु उदिनाद्विषठते मव्रत्याः; 
काञ्चीपुरेशरि कटाक्षक्ुटारधारा ॥ ६५ ॥ 

कामाक्षि घोरभवरोगचिकित्सनाथं- 
 मम्यथ्यै देशिककराक्षमिरक्मसादात् । 
तत्रापि देवि रमते सुदती कदाचि- 

दव्यन्तदुर्ममपाज्गमदौषधं ते ॥ ६६ ॥ 
१, जगत्पूज्यताम्. रःमधुधासामिव वाणीम्. ३. विषाभनिनिवीरणे, ४. ष्दक्ष 

इति पुस्तकेषु पाठः, ५, दिवस, 



१४ काव्यमाख } 

कामाक्षि देशिककूपाङ्करमाश्रयन्ती 
नानातपोनियमनारितपाडाबन्धाः । 

चांसाख्यं तव कराक्षमसं महान्तो 

क्ल्ष्वा सुखं समधियो विचरन्ति रोके ॥ ६७ ॥ 
साक्रूतसष्टपितगर्भितमुग्धहासं 

त्रीडानुरागसहचारिविरोकनं ते । 
कामाक्षि कामपरिपन्थिनि मारवीर- 

साभ्राज्यविभ्रमदञ्चां सफलीकरोति ॥ ६८ ॥ 
कामाक्षि विभ्रमबरेकनिधिर्विधाय 

भ्रवद्धिचापकुटिटीङृतिमेव चित्रम् । 
खाधीनतां तव निनाय शाङ्मोरे- 

रङ्घर्पराज्यसुखखाममपाङ्गवीरः ॥ ६९ ॥ 
कामाङ्करेकनिलयत्तवं दृष्टिपात" 

कामाक्चि भक्तमनसां प्रददाति कामान् । 
रागान्वितः खयमपि प्रकटीकरोति 

वेर।म्यमेव कथमेष महामुनीनाम् ॥ ७० ॥ 
कालग्बुवाहनिवहैः कलहायते ते ̀ 

कामाक्षि काठिममदेन सदा काक्षः । 

चित्रं तथापि नितरामखमेव द्ष् 
-सोकण्ठ एव.रमते किर. नीखकण्ठः ॥ ७१ ॥ 

, कामाक्षि मन्मथरिपुःप्रति मारताप- 
मोहान्धकरारजल्दागमनेन दत्य । 

=-=" 

१..श्रददातु? इति ग-पाठः. २. “मागन्वितः" इति घ-प्ाटः. 



"पञ्चशती । 

द्ष्कर्मकशचुकिकुरं कवलीकरोतु 
व्यामिश्रमेचकरुचिस्त्वदपाङ्गकेकी ॥ ७२ ॥ 

कामाक्षि मन्मथरिपोरवरोकनेषु 

कान्तं पयोजमिव तावकमक्षिपातम् । 
व्रमागमो दिवसवद्िकचीकरोति - 

लज्ामरो रजनिवन्सुकुटीकरोति ॥ ७३ ॥ 
मूको विरिश्चति परं पुरुषः कुरूपः 

कंदर्षति त्रिददराजति किंपचानः । 
कामाक्षि केवर्मुपक्रमकार एव 

ठीखतरङ्गेतकराक्षरुचः क्षण ते ॥ ७४ ॥ 
नीलालका मधुकरन्ति मनोज्ञनासा- 

अक्ताः पकटरूढविसङ्करन्ति + 
कारुण्यमम्ब मकरन्दति कृमकोटि- 

मन्ये तततः कमलमेव विरेकनं ते ॥ ७५ ॥ 
आकाष्यमाणफलदानविचक्षणायाः 

कामाक्षि तावककराक्षककामधेनोः । 
संपकं एव कथमम्ब विसुक्तयाश- ^ 

बन्धाः स्फुटं तनुभृतः पुतं त्यजन्ति ॥ ७६ ॥ 
संसारघर्मपरितापजुषां नराणां , 

कामाक्षि शीतकतराणि तवेक्षितानि 

चनद्रातपन्ति घनचन्दनकर्दमन्ति ° 
मक्तायुणन्ति हिमवारिनिषेचनन्ति ॥ ७७ 

१, 'विलखोचनः इति क-ग-ध-पाटठः. 
----------- - 



१६ कान्यमाल ।' 

प्रमम्बुराशिसततसषपितानि चिते 
कामाक्षि त्ावककराक्निरीश्षणानि } 

संधुक्षयन्ति सुहुरि्धनररिरीत्या 
मारो मनसि मन्मथचित्रभानुम् ॥ ७८ ॥ 

कारीद्चनप्रतिभटं कमनीयकान्त्या 
केदपतत्रकट्या कठितानुमाचम् । 

काञ्चीविहाररसिके कटुषार्तिचोरं ` 
कल्ठोलयख मयि ते कर्णाकटाक्षम् ॥ ७९ || 

कन्तेन यन्मथवदेन विगेदयान- 

सेन्तेन चततरगूकगतस्य पुंसः । 
कान्तेन कफिंचिदवलोकय सेचनस 

मान्तेन मां जननि काच्चिपुरीविभूषे ॥ ८० ॥ 
कामाक्षि केऽपि सुजनास्वदपाङ्गसङ्ग 

कण्डेन कन्दकितकालिमसंप्रदायाः । 
उत्तसफेल्पितचकोरकुटुम्बपोषा 

नक्त दिवपरसवभूनयना भवन्ति ॥ ८१ ॥ 
नीरो्रमसवकान्तिनिदरनेन 
, कोरुण्यविभ्रमजुषा तव वीक्षणेन । 
कामाक्षि कर्मजरषेः कैरशीुतेन 

पाचत्रयद्वयममी परिमोचनीयाः ॥ ८२ ॥ 
अव्यन्चेच्चरमङ्घत्रिममञ्चनं कि 

स्कारभङ्गिरहिता क्य भङ्गमास । 

१. कामार्मिम्, २. एकाभननाथसख. ३. सूरयचन्दमे्राः ४. चिवलं 
यन्तीलय्थः. ५. अग्न. 



पेखशती १७ 

धूमाङ्करः किमु हुताशनसङ्गदीनः 
कामाक्षि नेत्रंचिनीखिमकन्दरी ते ॥ ८२ 1 

कामाक्षि नित्यमयमञ्ञठिरस्तु युक्ति- 
बीजाय विभ्रममदोदयधूर्णिताय । 

कंदरषदपेपुनरुद्धवसिद्धिदाय 
कव्याणदाय तव देवि दराश्चरखय ॥ ८४ ॥ 

दपौह्ुरो मकरकेतनविग्नमाणां , 
निन्दाङ्करो वदितत । 

दीपाङ्करो भवतमिस्तकदम्ब गनां 
कामाक्षि पल्यतु मां तदपाङ्गपातः ॥ ८५ ॥ 

कैवल्यदिव्यमणिद्येहणपर्ैतेभ्यः 
कार्ण्यनिद्षेरपयःकृतमलनेभ्यः । 

कामाक्षि किंकरित्ंकरमानसेभ्य- 
सभ्यो नमोऽस्तु तव वीक्षणविभ्रमेभ्यः ॥ ८६ ॥ 

अस्पीय. एव नवसुत्पर्मम्बे दीना 

मीनस्य सा सरणिरस्ुरुहयं च किं वा । 
द्रे मृगी तदसमज्जसमञ्जनं चं 

कामाक्षि वीक्षणरूचौ तव तकयामः 1 ८७ ॥ 
° मिश्रीमवद्गररपङ्किर्शांकरोरः- 

सीमाङ्गणे किमपि रिङ्कणमादधीनः । 

देखवधूतरुलितश्रवणोखरोऽसौ 
, कामाक्षि वार इव राजति ते कटाक्षः ॥ ८4 ॥ 



१६ कृन्यमाख । ̀ 

मरौरीकसोति विदुषां नवसूक्तिधारी- 
चूताटवीषु वुधकोकिंख्खस्यमानम् । 

मौष्वीरसं परिमर च निरगें ते 
कामाक्षि वीक्षणविखसवसन्तरक्ष्मीः, ।॥ ८९ ॥ 

करूरुकषं वितनुते करुणाम्बुवरषी 
सारखतं सुकृतिनः सुरं भरवाहम्। 

वुच्छीकरोति यसुनाम्बुतरङ्गभङ्गीं 

कामाक्षि किं तव कराक्षमहाम्बुवाहः ॥ ९० ॥ 
जागर्ति देवि करुणा श्युकषुन्दरी ते 

तारङ्करलरुचिदाडिमखण्डशोभे । 
कामाक्षि निभरकयक्षमरी चिपुज्ञ- 

माहेन्द्रनीर्मणिपञ्रमष्यभागे ॥ ९१ ॥. 
कामाक्षि सछुवख्यसय सगोत्रभावा- 

दाक्रामति शतिमसौ तव दृष्टिपातः । 
किः च स्फुटे कुटिर्तां प्रकदीकरोति 

भ्रूवष्ठरी परि चितस्य फं किमेतत् ॥ ९२ ॥ 
एषा तवाक्षिुषमा विषमायुधस 

नाराचवर्षरुहरी नगराजकन्ये । 
राङ्क कोति शतधा ददि धेयेमुद्ां 

श्रीकामकोटि यदसौ शिरिरांश्ुमोटेः ॥ ९३ ॥ 
वणेन पुष्पधनुषः परिकर््यमान- 

त्राणेन भक्तमनसां करणाकरेण । 

१, श्यकी,. 



{ पञ्चराती । १९. 

कोणेन कोमर्टशसतव कामकोरि 
सोणेन शोषय रिवे मम शोकसिन्धुम् ॥ ९४ ॥ 

मारद्ुहो सुक्ुटसीमनि खल्यमाने 
मन्दाकिनीपयसि ते कुरिरं चरिष्णुः । 

कामाक्षि कोपरमसाहर्मानमीन- 
संदेहमङ्करयंति क्षणमक्षिपातः ॥ ९५ ॥ 

कामाक्षि संवलितमौक्तिककुण्डठांडु- 
चञ्चत्सितश्रवणचामरचातुरीकः । 

स्तम्भे निरन्तरमपाज्मये भवत्या 
वद्धश्चकास्ति मकरष्वजमत्तहस्ती ॥ ९.६ ॥ 

यावस्कसाक्षरजनीसमयागमसते 

कपप द्प्वदव्विरप््खदरं नराण् \ 

आविर्भवत्यमृतदीधितिनिम्बमम्ब- 
संबिन्मयं हृदयपूर्वगिरीन्द्र शङ्गे ॥ ९७ ॥ 

कामाक्षि कस्पविटपीव भवत्करक्षो 
दित्यः समस्तविभवें नमतां नराणाम् | 

भङ्गस्य नीकनठिनस् च कोन्तिसंप- 
स्सर्वखमेव हरतीति परं विचित्रम् ॥ ९८ ॥ 

अन्ञातभक्तिरसंमप्रसरद्धिवेक- 
* मत्यन्तगर्वमनधीतस्मस्तशाखम् । 
स्प्राप्तसत्यमसमीपगतं च सुक्तेः ` 

कामाक्षि नैव तव क्ति दष्िषातः | ९९ ॥ 
---*------. 

१, सित, इति क-ख-ग-पाठः. २. *अप्राप्यस्षयः इति कःऽख-गपग्टः. 



२० काव्यमाख । 

अत्यन्तञ्चीतर्मनर्गटकर्मपाक- 
काकोरुष्ारि सुरुभं सुमनोभिरेतत् । 

पौयुषमेव तव वीक्षणमम्ब किं तु 
कामाक्षि नीरभिदमित्ययमेव भेदः ॥ १०० ॥ 

इति भरीमूककविसा्वं भौमङ्ृतौ पञ्रत्यां कटाक्षकतकं भरथमम् । 

मन्दस्ितद्रातकम् ) 
बध्रीमो वयमञ्ञरं प्रतिदिनं बन्धच्छिदे देहिनां 

कंदर्पीगमतत्रमूखगुरवे कल्याणकेटीभुवे । 
कामाक्ष्या धनसारपुञ्चरजसे कामदुदश्चश्चुषां 

मन्दारसवकप्रभामदजुषे मन्दसितज्योतिषे ॥ १ ॥ 
सधरीचे नवमद्धिकासुभनसां नासाग्रसुक्तामणे- 

राचायाय गरणार्काण्डमहसां नेसर्गिकाय द्विध । 
खर्धुन्या सहयुध्वने हिमरुचेरर्घासनाध्यासिने 

कामाक्ष्याः सितमञ्जरीधवलिमद्धिताय तसे नमः ॥ २ ॥ 
कर्पूरयुतिचातुरीमतितरामस्पीयसीं कुर्वती 

दौरभाग्योदयमेव संविदधती दोषाकरीणां चिषाम् । 
्ुह्यनेव मनोन्ञमलिनिकरान्फुद्धानपि व्यज्ती 

कामाया मृदुरुसितांद्युख्टरी कामपसूरस्वु भे ॥ २ ॥ 
या पीनस्तनमण्डरोपरि रपककपूरटेषायते 

या नीलेक्षणरात्रिकाम्तित्ततिषु ज्योत््ाभरोहायते । 
था सोन्दयैषुनीतरङ्गततिषु व्यारोरंसायते 

कामाक्ष्याः रिरिरीकरोतु हदयं सा मे सितप्राचुरी ॥ ४ ॥ 
3. (सघ्रीतरे, "आचायाय, इलयादिष्दानि तुल्यतां सक्षयन्ति. 



पञ्चशती । २९१ 

येषां गच्छति पूर्वपक्षसरणि कौ्मद्धतः शेतिमां 
येषां संततमार्रक्षति ठुखकणक्षां शरचन्दमाः । 

येषामिच्छति कम्बुरप्युखुमामन्तेवसलक्रियां 
कामाक्ष्या ममतां हरन्तु मम ते हा्विषमङ्कराः ॥ ५ ॥ 

आदासीमसु संततं विदधती नैदाकरीं न्याकरियां 
काशानामभिमानभङ्गकठनाकौरील्यमानिश्रती । 

ईशानेन विखोकिता सकुतुकं कामाक्षि ते कर्मष- 
देदापायकरी चकासति करी मन्दसितभ्योतिषाम्.॥ ६ ॥ 

आरूढस्य ससुन्नतस्तनतरीसाम्राज्यसिहासनंः 
कंदर्पस्य विभो्जगत्रयजयमाकय्मुद्रानिेः । 

यस्याश्चामरचाठुरीं कल्यते रदिमिच्छटाचच्चखा 
सा मन्दसितमञ्जरी भवतु नः कोमायः कामाक्षि तेः ॥ ७ ॥ 

दभोयौ परिरम्भसंम्रमविधौ नैरमल्यसीमानिधि- 
वीरभीव तरङ्गिणी कृतमृदुखन्दां कणिन्दात्मजाम्ः ॥ 

कर्माषीकुरुते करङ्कयुषमां कण्टखरीचुम्बिनीं 
कामाक्ष्याः सितकन्दी भवतु सा कल्याणसंदोहिनी ॥ ८ ॥ 

जेतु हाररुतामिव स्तनतटीं संजम्युधी संततं 
गन्तुं निर्मक्तामिवं द्विगुणिता ममा कृपास्ञोतसि । 

वक्तुं विखयनीयतामिवः दरं रागां कुर्वती 
> ° मञ्सते सितमञ्री भवभयं मातु कामाक्षि मे ॥ ९ ॥ 
श्वेतापि भकरं निश्चाकररूचां माछिन्य्मातन्वती 

सीतापि सरपावकं पड्युमतेः संधृक्षयन्ती सदा +, 
१. "कोमुदरतशरेतिमाः इतिः ल-ग-पाठः. २. भे" इति ग-पाः, २... 



२२ काव्यमाटा | 

खामान्यादधराभ्रितापि नमतासुच्र्दिशन्ती गतिं 
कामाक्षि स्फुटमन्तरा स्फुरतु नस्वन्मन्दहासम्रभा ॥ १० ॥ 

वक्रश्री्रसीजले तरकितभरूवलिकल्लोकिते 
५ कालिन्ना दधती कटाक्षजनुषा माघुव्रतीं व्याप्तिम् । 
निनिद्रामरपुण्डरीककुहनापाण्डित्यमाविभ्रती 

कामाक्ष्या; सितचावुरी मम मनःकातयेसुन्मूर्येत् ॥ ५९ ॥ ` 

नित्यं बाधितवैन्धुजीवमधरं मेत्रीजपं प॑ंल्यैः 
शुद्धस्य द्विर्जमण्डरुस्य च तिरस्कतौरमप्याभ्चिता । 

या वैमल्यवती सदैव नमतां चेतः पुनीतेतरां 
कामाक्ष्या हृदयं प्रसादयतु मे सा मन्दहासप्रभा ॥ १२ ॥ 

न्ती तमसे सहः कुसुदिनीसाहाय्यमाविभती 
यान्ती चन्द्रकिदोरदोखरवणुःसौधाङ्गणे परे्धणम् । 

ज्ञानाम्भोनिधिवीचिकां सुमनसां कूटंकषां कुर्वती 
कामाक्ष्याः सितकौसुदी हरतु मे संसारतापोदयम् ॥ १३ ॥ 

कादमीरद्रवधौदुकर्दमर्चा कल्माषतां बिभ्रती 
हंसैरिव कुर्वती परिचितिं हारीकृतेमींक्तिकै; । 

वक्षोजन्मतुषाररैककरके संचारमातन्वती 
कामाक्ष्या मृदुरसितदयुतिमयी भागीरथी भासते ॥ १४ ॥ 

कम्बोवंरापरम्परा इव छर्पासंतानवही सुवः 
संकृह्टसलवका इव मरमरा मूर्ताः प्रसौदा इव । - 

१. छदन दम्भचयो, २. बन्धूनां जीवः; (पक्षे) बन्धुजीबो बनधूकापरष- 
यायो रक्तपुप्वविरोषः. ३. विटैः; (पक्षे) किसलयैः. ४. ब्राह्णसमृहलयः, 
(पक्षे) दन्तपुङ्केः. ५, “थामकदेमः इति ग-पाठः. 



पञ्चशती । २३ 

वाकपीयूषकणा इव त्रिपथगा पर्यायभेदा इव 
आजन्ते तव मन्दहासकिरणाः काच्चीपुरीनायिके ॥ १५ ॥ 

वक्षोजे घनसारपत्ररचनाभङ्गीसपलायिता 

कर्णे बन्धुरदन्तपत्रकुहना म्यापारसुदरायिता । 

जोष्ठश्रीनिकुरम्बपद्छयपुटे गरेद्लसूनायिता 

कामाक्षि स्फुरतां मदीयहृदये ्वन्मन्दहासप्रमा ॥ १६ ॥ 

येषां चिन्दुरिवोपरि प्रचछितो नासाग्रसुक्तामणि- 
यैषां दीन इवाधिकण्ठमयते हारः कराङम्बनम् । 

येषां बन्धुरिवोष्ठयोररुणिमा धत्ते खयं र्नं 
कामाक्ष्याः प्रभवन्तु ते मम रिवोष्छसाय हासा्राः ॥ १७॥ 

या जाब्याम्बुनिर्धे क्षिणोति भजतां वैरायते कैरवै- 

नित्यं या नियमेन या च यतते कुँ त्रिनेत्रोत्सवम् । 

विम्बं चान्द्रमसं च वञ्चयति या गर्वेण सा ताशी 

कामाक्षि सितमञ्जरी तव कथं ज्योल्लञत्यसौ कीयते ॥ १८ ॥ 
आरूढा रभसात्पुरः पुररिपोरा्टेषणोपक्रमे 

या ते मातरुपैति दिन्यतटिनीशङ्धाकरी तक्षणम् । 
ओष्ठं वेपयति भ्रुवौ कुरिख्यत्यानम्रयत्याननं 

तां वन्दे मृदुहासपूरसुषमामेका्रनाथप्रिये ॥ १९. ॥ 

यत्रन्दोसव चन्द्रिका सितरुचि्षद्गु स्फुरम्ती सतां 

स्यचेधुक्तमिदं चकोरमनसां कामाक्षि कौतूहलम् । 
एतचित्रमहनिशं यदिकामेकां सदा गाहते 

बिम्बोष्ठद्यमेणिप्रमाखपि च यद्धिव्बोकमारम्बते ॥ २० .॥ 



२४ कान्यमाख । 

"साहाय्यं कटशाम्बुधेर्वहति ते कामाक्षि मन्दसितं 
दखोभामोष्ठरुचा ऋ विद्धमभवमेतद्धिदा त्रूमहे । 

एतसादुदितां पुरा किरु पपो रार्यैः पुराणः पुमा- 
नेतन्मध्यसमुद्धतां रसयते. माधुधेरूपां सुधाम्, ॥ २१९ ॥ 

उतुङ्गसलनकुम्मशैखकटके विस्तारिकस्तूरिका- 
पत्रश्रीजुषि चच्चखाः सितरुचः कामाक्षि ते कोमखः । 

संध्यादीधितिरञ्जिता इव मुहुः सान्द्राधरज्योतिषा 
व्यालोकामलडारदाभरशकर्व्यापारमातन्यते ॥ २२ ॥ 

क्षीरं दूरत एव तिष्टतु कथं वैमल्यमात्रादिदं 
मातस्ते सहपाटवीथिमयतां मन्दसितरमञ्ुलैः । 

किं चेयं तु मिदासि दोहनवशामेतच्च संजायते 
कामाक्षि खयमथितं प्रणमतामेतत्त दोदुद्यते ॥ २२ ॥ 

कर्ूरैरमृतांशुमिजननिः तेः कान्तश्च चन्द्रातपे- 
मुक्ताहारगुणेग्रणालवल्येग्धसितश्रीरियम् । 

श्रीकाश्चीपुरनायिके समतया संस्तूयते सन्ननै- 
सतत्तादङ् मम तापशान्तिविधये किं देत्रि मन्दायते ॥.२४ 

मघ्ये गर्भितमन्ुवाक्यर्टरीमाध्वीक्षरीशीतख 
मन्दारस्तवकायते जननि ते मन्दसितांश्च्छदा । 

यस्या वधयितु सुहुर्विकसनं कामाक्षि कमहद्ये 
व॒ल्गुवीक्षणविभ्रमव्यतिकये वासन्तमासायते ॥ २५ ॥ 

निम्बोष्ठद्यतिपुञ्ञरज्ञितस्चिस्सवन्मन्दहयसच्छया 
“ कल्याणं गिरिसार्यमोमतनये कोख्यव्वाञ्च मे । 
फुटन्मद्धिपिनद्धहदछकमयी माले्रया पश्च 

श्रीक्राश्चीश्वरि मारमर्दितुरुरोमष्ये) सुहरेम्बते) ।॥ २.६. ॥ 



पञ्चरातीः। २५ 

विभ्राणा शरद्नविभ्रमद्चां विचोतमानाप्यसौ 
कामाक्षि सितमज्ञरी किरति ते कारुण्यधारारसम् । 

आश्य शिरिरीकरोति जगतीमालेक्य चेनाम्रहो 
कामं खेकति नीटकष्टहृदयं कौतूहखन्दोकितम् ॥ २७ ॥ 

प्रद्धलरीदकयक्षकुज्ञकुहरेष्वत्यच्छगुच्छायितं 
त्न्दुच्छविसिन्धुवीचिनिचये फेनपतानाभिततम् + 

नैरन्तयैनिजम्भितस्तनतटे नेचोरुपट्ायितं 
कल्माषं कवलीकृरोतु, मम ते कामाक्षि मन्दस्मितम् ॥ २८ ॥ 

पीयूषं तव मन्थरसितमिति व्यर्थैव सापि प्रथा 
कामाक्षि भुकमीदृदः यदि. भवेदेतत्कथं वा रिवे । 

मन्दारस्य कथाखवं न सहते मभाति मन्दाकिनी- 

मिन्द निन्दति कीर्तिते च कख्दीएथोधिमीप्ययते ॥ २९ ॥ 
विश्वेषां नयनोत्सवं वितचुतां विच्चोततां चन्द्रमां 

विख्यातो मदनान्तकेन मुकुटीमध्येन संमान्यताम् । 
आः कि जातमनेन हासघुषमामाखेक्य कामाक्षि ते 

कारुड्कीमवरम्बते खट दशां कर्माषदीमोऽप्यसी ॥ २३० ॥ 
चेतः शीतख्यन्तु नः पड्युपतेरानन्दजीकतवो 

नम्राणां नयनाध्वसीमयुः चस्चन्द्रातपोपकमाः. 1 
संसाराख्यसरोरुहाकरखंठीकारे तुषारोत्कराः 
° °क्रामाक्षि सस्कीर्तिवीजनिकरास्लन्मन्दहासाङ्कराः / ३१ ॥ 

कर्मोघास्यतमःकचाकचिकरान्कामाक्षि' संचिन्तये 
सन्मन्दसितरोचिषां त्रिस॒वनक्षेमंकरानङ्करान् । 

१. श&षौयति' इति ग-पाढः. २. 'खिीकारे" इति ग-पाठः, 



२६ काञ्यमाल ¶ 

' ये वक्र रिरिरश्ियो विकसितं चन्द्रातपाम्भोरुट- 
देषरोद्रोषणचातुरीमिव तिरस्क परिष्कुर्वते ॥ ३२ ॥ 

कुर्युनैः कुररोरराजतनये कूटंकषं मङ्गरं 
ऊुन्दस्पर्नचुञ्चवस्तव शिवे मन्दसितप्रकरमाः । 

ये कामाक्षि समस्तसाक्षिनयनं संतोषयन्त्यान्तरं 
कपूरपकरा इव प्रमराः पंसामसाधारणाः ॥ २३ ॥ 

कम्रेण सपयख कर्मकुहनाचोरेण मारागम- 
व्याख्याशिक्षणदीक्षितेन विदुषामक्षीणटक्ष्मीपुषा । 

कामाक्षि सितकन्दलेन कटुंषस्फोरक्रियाचुश्चना 
कारुण्यामृतवी चिका विहरणप्ाचुयधुर्येण माम् ॥ ३४ ॥ 

सन्मन्दसितकन्दर्सख नियतं कामाक्षि शङ्कामहे 
निम्बः कश्चन नूतनः प्रचलितो नैलाकरः च्चीकरः ] 

किः च क्षीरपयोनिषिः प्रतिनिधिः खवौहिनीवीचिका- 
बिन्योकोऽपि विडम्ब एव कुहना म्ीमतद्धीरचः ॥ २३५ ॥ ̀ 

दुष्कमौकैनिसगैकर्कदामहः संपकंतप्ं मिर- 
त्पङ्कं रंकरवलमे मम मनः काञ्चीपुरारक्रिये । 

अम्ब त्वनग्रदुखसितागृतरसे मङ्क्त्वा विधूय व्यथा- 
मानन्दोदयसोधशङ्गपदवीमारोदधुमाकाह्वति ॥ ३६ ॥ 

नम्राणां नगराजशेखरदुतेगनाकाख्यानां पुर 
कौमाक्षि त्वरया विपस्मशमने कारुण्यधाराः किरन् । 

आगच्छन्तमनुरहं प्रकर्यन्नानन्द्वीजानिं ते 

नारुरे मृदुहास एव तनुते नाथे सुधारीतकः ॥ ३७ ॥ 

१, क्मौलपा" इति ख-पाटः. 



पञ्चशती । २७ 

कामाक्षि प्रथेमानविभ्रमनिधिः कंदर्षदर्पमसू- 
मगल मरदुद्यस एव गिरिजे सष्णात मे किल्विषम् । 

यं द्रष्टं विहिते करद उमे शंञुखपामीटित ग . 

सरं कारयति स ताण्डवविनोदानन्दिना तण्डुना ॥ ३८ ॥ 
शुण्णं केनचिदेव धीरमनसा कुत्रापि नानाजन 

करमग्रन्थिनियच्रितेरसुगमं कामाक्षि सामान्यतः । 
मुभ्ेद्षमश्चक्यमेव मनसा मूढख मे च्ुपो 

मार्ग ददीयतु प्रदीप इव ते मन्दसितश्रीरियम् ॥ २९. ॥ 
ज्योत्खाकान्तिमिरेव निर्मरतरं नैश्चाकरे मण्डलं 

हैसैरेव खरद्विकाससमये भ्याकोचमम्मोस्टम् । 
खच्छैरेव विकखरैरुडगणेः कामाक्षि विम्बं दिवः 

ण्येरेवं शुस्ते सुखं पुष्णाति ओोमामरम् ॥ ४०! 
मानमन्थिविघुतुदेन रभसादाखायमाने नव- 

गरमाडम्बरपू्णिमादिमकरे कामाक्षि ते तक्षणम् । 
आदोक्य सितचन्दरिकां सुहुरिमाम॒न्मीटनं जग्मुषी 

चेतः शीर्यते चकोरचरितं चदद्राथैचूडामणेः ! ४१ ॥ - 
कामाक्षि सितमञ्चरीं तव भजे यस्यास्तिषामङ्करा- 

नापीनस्तनपानखरुसतया निःशङ्कमङ्केश्चयः । 
ऊध्व वीक्ष्य विकर्षति प्रखुमरानुदाग्या शुण्डया 
> भूनुसे विसशङ्कयाञ्च कुटना दन्तावल्यामणीः ॥ ४२ ॥ 
गाढाश्ेषविमर्दसंभरमवशादुदामसक्तागुण- 

म्रारम्बे कुचकुम्भयोर्विंगठिते दक्षद्धिषो वक्षसि ।, 

१. तण्डुः दिवस्य कश्िद्धणः. 



२८ काव्यमाखा + 

या सख्येन पिनह्यति प्रचुरया भासा तदीयां दां 
सा मे सेरुतु कामकोटि हदये खच्छा सितांशचच्छटा ॥ ४३ ॥ 

मन्दारे तव मन्थरसितसूचो मात्सर्यमाटोक्यते 
कामाक्षि सरच्ासने च नियतं रागोदयो रक्ष्यते । 

चान्द्रीषु युतिमञ्ञरीषु च मन्द्राय च्य्यते 
सद्धानां कथमीदक्ती गिरियतेऽखद्धा दशा कथ्यताम् ॥ ४४ ॥ 

पीयूषं खट पीयते सुरजनेरदग्धा्बुधिर्मथ्यते 
मादेशैश्च जकखपनिगरमन्दाकिनी नह्यते । 

शीतांशुः परिभूयते च तमसा वैसादियं तादी 
कामाक्षि सितमञ्जरी तव वचोवेदश्युह्ुते ॥ ४५ ॥ 

आराङ्के तव मन्द्हासर्टरीमन्यारसी चन्दिका- 

मेकामरेशङुटुम्बिनि प्रतिपदं यसाः प्रभासंगमे । 
्वक्लोजाम्बुरुहे न ते 'रहयतः कांचिदृशां कोख्यठी- 

माखाम्भोरुहमम्ब किं च रानकैराखम्बते फुहताम् ॥ ४६ ॥ 
आसतीणीधरकान्तिपह्छवचये पातं सुहुजगयुषीः 

कामद्रोहिणि मांसरुसरश्रज्वाखवरिं भ्यञ्जती । 
निन्दन्ती षनसारहारवर्यग्योत््ामरणाखनि ते 

कामाक्षि सितचाुरी बिरदिणीरीति जगाहेतराम् ॥ ४७ ॥ 
सू्ांखोकविषो विकासमधिकं यान्ती हरन्ती तमः- 

सदोहं नमतां निजसरणतेो दोषौकदद्रेषिणी । 

3. (शा सितः इति ग-धाठः. २, दोषाकतो दयतेः इति ग माठ 
३. (तस्माठम्ेतादशी" इति क-ख-पाठः. ४. वक्षोजाम्बुष्टी" इति ग-पाडः, 
«५. ददोषाङ्कुरः इति क-पाठः. 



पञ्चराती । २९ 

नि्यान्ती वदनारबिन्दकुहरात्निधूतजाब्या नृणां 
श्रीकामाक्षि तव सितदयुतिमयी चित्रीयते चन्दिका ॥ ४८ ॥ 

कुण्ठीकुुरमी कुबोधघटनामसखन्भनोमाथिनी ` 
श्रीक्रामाक्षि शिवंकरासव रिवे श्रीमन्दहासाहराः । 

ये तन्वन्ति निरन्तरं तरुणिमसतम्बेरमभामणी- 
कुम्भद्वनद्धेनिडम्बिनि स्तनतटे सुक्ताकुथाडम्बरम् 1 ४९ ॥ 

मरह्न्तः शरदम्बुदा इव शनैः प्रमानिरैः प्रेरिता 
मजन्तो मदनारिकण्टघुषमासिन्धौ सुहूर्मन्थरम् । 

श्रीकामाक्षि तव सितांश्निकराः श्यामायमानश्रियो 
नीखाम्भोधरनेपुणीं तत इतो निर्निद्रयन्वज्ञसा ॥ ५० ॥ 

व्यापारं चतुराननैक विहतौ व्याकुर्वती कुर्वती 
सद्र्रमरणं करेण सततं बागूर्मिकद्छेडिता । 

उरुं धवलारविन्दमधरीङृत्य स्फुरन्ती सदा 
श्रीकामाक्षि सरखती बिजयते त्न्मन्दहासप्रभा ॥ ५१ ॥ 

कपूर्ुतितस्करेण महसा कर्माषयत्याननं 
श्रीकाञ्चीपुरनायिके पतिरिव श्रीमन्दद्यासोऽपि ते । 

आखिङ्गत्यतिपीवरां सनत्ररीं विम्बाधरं चुम्बति 
्रोढं रागभरं व्यनक्ति मनसो धे धुनीतेतराम् ॥ ५२ ॥ 

बेरायेन च विश्वतापदरणक्रीडापरीयातया 
५ षाण्डित्येन पचेछिमेन जगतां नेत्रोत्सवोत्पादने । 

कामाक्षि सितकन्दरलव तुटामरेोदुषथोगिनी 
ज्योत्लासो जराशिपोषणतया दृष्या प्रपन्ना दाम् ॥ ५२ ॥ 

१. मनोमम्धिनीः इति क-ख-पाठः. 



। 

२ काव्यमास | 

रावण्यग्बुजिनीभृणाख्वल्येः श्रङ्ग(रगजंहिप- 

ग्रामण्यः श्रुतिचामेरेसरुणिमखाराञ्यवीजाङेः । 
आनन्दामृतसिन्धुषीचिष्रषतैरास्याठ्जसेस्तव 

ओकामाक्षि मथान मन्दहसितेर्म्कं मनःकस्मषम् ॥ ५४ ॥ 
उत्ुङ्गसनमण्डठीपरिचरन्माणिक्यहारच्छटा- 

, चञ्च्छोणिमयुञ्ञमध्यसरर्णि मातः परिष्ठुर्बती । 
या वैदश्व्यमुपैति शकरजयकान्तारवारीपत- 

त्खवौपीयसः सितयुतिरसौ कामाक्षि ते मज्ञा ॥ ५५ ॥ 
सत्नामेकजुषा जनेन सुभं संसूचयन्ती शने- 

स्तङ्गस चिरादनुग्रहतयोरुूत्पस्स्यमानं फम् । 

प्राथम्येन विकखरा कुसुमवस्मागस्भ्यमभ्येयुषी 
कि ससचर, सव स्स् कषसकरी कर्य ए ५५६, 1] 

धानुष्काग्रपरसख लोर्कुरिरुभूठेखया बिभ्रतो 
, ठीखटोकशिटीमुखं नववयःसाम्राज्यरक्ष्मी पुषः । 

जेतु मन्मथमर्दिनं जननि ते मन्दसितप्रक्रमो 

वर्गुर्विभमभूमृतो वितनुति सेनापतिपक्रियाम् ॥ ५७ ॥ 
यन्नाकम्पत कारकरूटकवटठीकरे चुचुम्बे न यद्- 

खन्या चक्षुषि रूषितानरुशिखे रुद्रस तत्तादृशम् । 
चेतो यत्म॑सभे खरज्वररिसिज्वालेन लेखिद्यते 

तक्तामाक्षि तव सितांशचुकणिकाहेखमवं प्रामवम् ॥ ~ ८ ॥ 
संमिन्नेव सुपर्बलकतय्नी वीचीचये्यामुनेः 

संमिभ्रेव शशङ्कदीपिरुटरी नीरेर्महानीरः । 
~~~ ~~~ ~~ 

१. "पयसां" इति ग-पाठः, २. श्रमवस्थिरज्वररिखिज्व।टेन' इति ग-प्राठ-" 



पश्चशती । २१ 

कामाक्षि स्फुरिता तव सितरचिः कासञ्चनस्पार्थिना | 

कालिञ्ना कृचरोचिषां व्यतिकरे कांचिदशामश्चुते ॥ ५९ ॥ 
जानीमो जगदीश्वरि प्रणमतां सन्मन्दहासप्रभां 

- श्रीकामाक्षि कुसुद्रतीमभिनवामेषा यतः सर्वदा | 
आसेन्दोररोकने पड्ुपतेरभ्येति संपफुछतां 

त॑न्ाटसदभाव एव तनुते ठद्वैपरीत्यक्रमम् 1 ६० ॥ 
यान्ती लोदितिमानमन्रतरिनी धातुच्छयाकदमे- 

न्ती बालमभस्िमाछिकिरणैर्मेधावटी दारदी । 
विम्बोठययतिपुज्ञचुम्बनकटा शोणायमानेन ते 

कामाक्षि सिंतरोचिषा समदशामारोदुमाकाहूति ॥ ६१ ॥ 

श्रीकामाक्षि सुखेन्दुमूषणमिदे मन्दसितं तावकं 
नेत्रानन्दकरं तथा हिमकरो गच्छेथा तिगमताम् । 

रीतं देवि तथा यथा हिमजरं संतापमुद्रस्प्द. 

शवेतं किं च तथा यथा मलिनतां धत्ते च युक्तामणिः ॥६२॥ 

त्वन्मन्दसितमञ्चरीं प्रसमरां कामाक्षि चन्द्रातपं 

सन्तः संवतमामनन््यमख्तां वष्ठक्षणं रक्ष्यते । 
येनासौ विधुनोति तापमधिकं नाभ्यन्तरं मानस- 

ध्वान्ते तस्खट् दुःखिनो वयममी के नेति जानीमहे ॥ ६२ ॥ 
नम्र प्रणयप्ररोहकण्टच्छेदाय पाद्जयो- 
 भैन्दं चन्द्रकिशोररोखरमणेः कामाक्षि रागेण ते 1 

बन्धूकग्रसवश्रियं जितवतो बंहीसीं ताँ रचि 
विम्बोष्ठस्य रुचिर्मिरस्य हसितभ्योत्छा वयसयायते .॥ ६४ ॥ 

१. “स्मित्तदीधितिः स्मर दद्याइति ग-पाठः. २. "बहीयसी" इति क-ख-पाठः. 



२२ कान्यमास । 

"मुक्तानां परिमोचनं विदषतस्त्मीतिनिष्पादिनी 
भूयो दूरत एव धूतमनसस्ततधारनं तन्वती 1 

उद्भूतस्य जलान्तंरादविरतं तदूरती जग्ुषी 
कामाक्षि सिततमञ्ञरी तव कथं कभ्बोस्तुखामश्ुते ॥ ६५ ॥ 

श्रीकामाक्षि तव सितयुतिक्षरीमैद्यटीसायितं 
पर्यन्तोऽपि निरन्तरं सुविमलं भान्या जगन्मण्डले । 

लोकं हासयितुं किमर्थमनिरं भाकाद्यमातन्क्ते 
मन्दाक्षं चिर॑मस्तु वस्तुविभवो मन्दास्चन्द्रादयः ॥ ६६ ॥ 

क्षीरान्धेरपि शैरूराजतनये तन्मन्दहासस्य च 
श्रीकामाक्षि वरुक्षिमोदयनिधेः किंिद्धिदां नूमहे । 

एकस पुरुषाय देवि स ददौ रक्ष्मीं कदाचिसपुरा 
सर्वेभ्योऽपि ददात्यसौ तु सततं रुक्मी च वागीश्वरीम् ॥६७॥ 

श्रीकाञ्चीपुररलदीपककलिके नीन्यानि विश्वान्तरे 
चाकोराणि चराचरेशधरि परं धन्यानि मन्यामहे 

कम्पातीरकुटुम्बचङ्कमकलाचुचूनि चप 
नित्यं यानि तव सितेन्दुमहसामाखादमातन्वते ॥ ६८ ॥ 

ञत्यपकरममाधितोऽपि नमतां जाञ्यपथा धूनय- 
न्रागव्यञ्चनपेशलऽपि गिरिजे वेमल्यमुद्ासयन् 

ठीललखपपुरःसरोऽपि सहतं. वाचंयमान्प्रीणय- 
न्कामाक्षि सिवरोचिषां तव सृभु्टासः कथं वण्यते ॥ ९ ॥ 

भओणीचच्वस्मेखलसमुखारितं सीखागतं मन्थरं 
भूवह्टीचलनं कराक्षवरनं मन्दाक्षवीक्षाचणम् । 

१, मविरहय्यः इति क-ख-पाठः. २. 'तान्येवः इति क-ख-पारः ` ̀ 



पञ्चदातीः। २९ 

यद्रैदण््यमुखेन मन्मथरिपुं संमोहयत्यज्ञसा 
श्रीकामाक्षि तव क्षिताय सततं तस्मे नमस्कुर्महे ॥७०॥ 

ओकामाक्षि मनो्मन्दहसितज्योतिष्परोे तव् 
स्फीततिमसार्वमोमसरणिग्रागरभ्यमभ्येयुषि । 

चन्द्रोऽयं युवराजतां करयते चेरीधुरं चन्द्रिका 
गङ्गा सा च सुधाक्षरी सह चरीसाधम्य॑मारम्बते ॥ ७१ ॥ 

ज्योत किं तनुते फरं तनुमतामौष््यप्रान्ति विना 
त्वन्मन्दसितरोचिषा तनुमतां कामाक्षि रोचिष्णुना 1 

संवापोऽपि निवार्यते नववचःपाचुर्यमह्कयंते 
सोन्दर्यं परिपूर्यते जगति सा कीर्तिश्च संचार्यते ॥ ५२ ॥ 

वेमट्यं कुसुदश्चियां हिमरूचः कान्त्यैव संधुक्षते 
ऽ्योत्ल्ञारोविरपि प्रदोषसमयं प्राप्यैव संयते । 

खच्छत्वं नवमोक्तिकख परमं संस्कारतो दस्यते 
कामाक्ष्याः सितदीधितेरविशदिमा नैसर्गिको भासते ॥ ७३ ॥ 

माकादयं परमेश्वरपरणयिनि तन्मन्दहासभश्रियः 
श्रीकामाक्षि सम क्षिणोतु ममताेचक्षणीमक्षयाम् । 

यद्धीयिव निीयते हिमकरो मेषोद्रे शक्तिका- 
गभे मेक्तिकमण्डटी च सरसो मध्ये म्रणाटी च सा ॥७४॥ 

हेरम्बे च गुहे च हर्षभरितं वात्सस्यमङ्रय- 
दमाखोहिणि पूरषे सदश्वं मेमाट्करं व्यञ्जयन् । 

सानमेषु जनेषु पू्णैकरणावेदश््यसुत्तार्र- 
म्कामाक्षि सितमज्ञरी तव कथंकारं मया कथ्यते ॥ ७५.॥ 

१. “संधुक्ष्यते' इति ग-पाठः. २. “संपायते" इति सर्वेषु पुकेषु पाठः. 
शिीयते" इति ग-पाठः, 



[} 

२४. कान्यमाला । 

संक्रद्धद्विजराजकोऽप्यविरतं कुर्वन्दिजैः संगमं 
वाणीपद्धतिदूरतोऽपि सततं तरसाहचर्म वहन् । 

अश्रौन्तं पड्ुदुरभोऽपि कश्यन्पत्यो पशूनां रतिं 
श्रीकामाक्षि तव सितागृतरसस्यन्दयो मयि खन्दताम् ॥ ७६॥ 

श्रीकामाक्षि महेश्वरे निरुपमपेमाङ्करपक्रमं 
नित्यं यः प्रकटीकरोति सहजासुनिद्रयन्माधुरीम् । 

तत्तारक्तव मन्दहाससुषमा मातः कथं मानितां 
तन्मूध्ा सुरनिन्नगां च कठिकामिन्दोश्च तां निन्दति ॥ ७७॥ 

ये माधुयंविहारमण्डपभुवो ये रोत्ययुद्राकरा 
ये वैशदशानिरोषघुभगास्ते मन्दहासराङ्कराः । 

कामाक्ष्याः सहजं गुणत्रयमिदं पर्यायतः कुर्वतां 
वाणीगुम्फनडम्बरे च हृदये कीर्तिमरोहे च मे ॥ ७८ ॥ 

कामाक्ष्या मृदुरुसितांञ्चनिकरा दीक्षान्तके वीक्षणे 
मन्दाक्षग्रहिखा दिमथुतिमयूखाक्षेपदीक्षाङ्कराः । 

दाक्ष्यं पक्षल्यन्तु माक्षिकयडद्राक्षामवं वैष मे 
सृक्ष्मं मोक्षपथं निरीक्षितुमपि प्रक्षाख्येयुर्मनः ॥ ७९ ॥ 

जात्या शीतरुशीतलानि मधुराण्येतानि पूतानि ते 
गाङ्गानीव पयांसि देवि पटलन्यल्पसितज्योतिषाम् } 

पनःपङ्कपरम्परामलिनितामेकराम्ननाथपरिये 
परज्ञानास्युतरां मदीयधिषणां परक्षास्यन्तु क्षणात् ॥ «८ ॥ 

अश्रान्तं परतभरितः पशुपतिप्तवन्मन्दहासाङ्रः 
श्रीकामाक्षि तदीयवर्णसमतासङ्गन राङ्कामहे । 

.१. दक्षार्तकः रिवसतत्संबन्धिनि, २. “गण' इवि क-ख-पाठः, ३ वाणी; 



पञ्चराती 1 २५५ 

इन्दुं नाकथुनीं च रेखरयते मालं च धते नवै- 
वैकुण्ठैरवगुण्ठनं च कुरुते धूटीचयेभासनैः ॥ ८१ ॥ 

श्रीकाश्चीपुरदेवते ददुवचःसौरभ्यमुदरास्पदं 
प्रोदप्रेमलतानवीनकुषुमं मन्दसितं तावकम् । 

मन्दः कन्दङ्ति प्रियस्य वदनालोके समामाषणे 
कृष्णे कुचति प्ररूढपुख्के चाश्चेपणे फुषटति ॥ ८२ ॥ 

कि तरैःकलोतसमम्मिके परिणतं सोतश्चतुथं नवं 
पीयूषसय समस्ततापहरणं किं वा द्वितीयं वपुः । 

किंखिन्नैकटिकं गिरो मधुरिमाम्यासाय नव्यं पयः 
श्रीकाञ्चीपुरनायकपरियतमे मन्दस्मितं तावकम् ॥ ८३ ॥ 

भूषा वक्रसरोरुहस्य सहजा वाचां सखी शाश्वती 
नीवी विज्रमसंवतेः पड्पतेः सौधी दशां पारणा । 

जीवातुर्मदनधियः शरिरुवेरचाटनी देवता 
श्रीकामाक्षि भिरामभूमिमयते हासप्रमामञ्ञरी ॥ ८४ ॥ 

सूतिः श्वतिमकन्दरस्य वसतिः शरङ्गारसारथियः 
र्विः सृक्तिञ्षरीरसस्य रदरी कारुष्यपाथोनिधेः । 

वारी काचन कौसुमी मधघुरिमखाराज्यक्ष्याततव 
श्रीकामाक्षि ममास्तु मङ्खलकरी हासप्रभाचातुरी ॥ ८५ ॥ 

उचुङ्गस्तनमण्डरुस् विरपल्छवण्यकीरानरी- 
रङ्गस्य स्फुटमू्यसीमनि सुहुः प्र॑कादयमभ्येयुषी । 

कामाक्षि तव सितयतिततिर्विम्बो्ठकान्यङ्कर- 
श्वित्रं विद्वममुद्रिकां वितनुते मोक्तीं वितानधियम्॥ ८६ ॥ 

१. नीवी मूखधनम्. २. मू्ष्वेसीत्नि च इति क-ख-पाठः. ३. “सुक्ता- 
वितानभ्रियम' इति कपाटः, 



२६ काव्यमाद । 

"जन्तूनां जनिदुःखमृद्युर्हरीसंतापनं कृन्ततः 

प्रोढानुग्रहपूणैरीतरुश्चो नित्योदयं विभरतः 1 
श्रीकोमाक्षि वित्रा इव करा हासाङ्करासे दया . 

दाखेकेनं निर्हन्युरन्धतमसस्तोमस्य मे संमतम् ॥ ८७ ॥ 
खाभाग्यात्तव वंक्रमेव रछितं संतोषसंपादनं 

-शंमोः किं पुनरश्चितसितसरूचः पाण्डित्यपात्रीकृतम् । 
अम्भोजं खत एव सर्वजगतां चक्चुःप्रियभावुकं 

कामाक्षि स्फुरिते शरद्धिकसिते कीदग्विधं राजते ॥ ८८ ॥ 
पुंमिनिर्मलमानसैविंदधते भेश्रीरसं निर्म 

कतुं कर्मट्यं च निर्मरुतमां कीर्ति रुमन्तेतराम् । 
सूक्ति पक्ष्मख्यन्ति निर्मरगुणां यत्तावकाः सेवका- 

संतामाक्षि तव सितख' कख्या नेर्मस्यसीमानिषेः ॥ ८९ ॥ 
आकर्षन्नयनानि नाकिसदसां रोव्यन संसम्भय- 

^ निन्दुं किं च विमोहयन्पड्ुपतिं विश्वा्तिुचारयन् । 
हिसन्संसतिडम्बरं तव शिवे हासाहयो मात्रिकः 

श्रीकामाक्षि मदार्वितापतमसो विद्धेषणे चेष्टताम् ॥ ९० ॥ 
्षेपीयः क्षपयन्तु कस्मषभयान्यसाकमल्पसित- 
' - उयोतिर्मण्डलचङ्कमास्तव दिवे कामाक्षि रोचिष्णवः । 
पीडाकर्मटकर्मधर्मसमयन्यापारतापानर- 

श्रीपाता नवहरषवर्षणसुधास्ोतविनीशीकेराः ॥ ९१ ॥ 
श्रीकामाक्षि तव क्ितत्दवमहःपूरे परिस्पू्जति 

प्रोद्य वारिधिचातुरी करयते भक्तात्मनां प्रातिभम् । 

१, निहन्तु" इति ग-पाठः. २. “संततम्' इति ग-पाठः. ३, श्रीदः 
इति ग-पाटः. 



पञ्चशती । ३५७ 

दौगैयप्रसरासमःपरक्कासाधर्म्यमायिभ्रते 
किं किं कैरवसांहचर्यपदवीरीत्यां न धत्ते पदम् ॥ ९२ ॥ 

मन्दारादिषु मन्मथारिमहिषि प्राकादययीतिं निजां. ` 
कादाचिक्तत॒या विदङ्कय बहुशो वैरचमुद्रागुणः । 

श्रीकामाक्षि तदीयसंगमकलमन्दीभवत्कोतुकः 
सातत्येन तव सिते वितनुते लैरासनावासनाम् ॥ ९३ ॥ 

इन्धाने मववीतिहोत्रनिवहे कर्मौषचण्डानिर- 
मोदिश्ना बहुरीकृते निपतितं संतापचिन्ताकुलम् । 

मातम परिषिच्च किंचिदमरैः पीयूषवरषैरिव 
, , श्रीकामाक्षि तव, सितदयुतिकणैः ैिर्यलीखाकरेः ॥- ९४ ॥ 

माषाया रसनामखेनजुषः श््गारसुदरासखी 
ठीदजातस्तेः सुखेन नियमस्मनाय मेनात्मजे । 

श्रीकामाक्षि सुधामयीव शिशिरा सोतखिनी तावकी 
गाढानन्दतरङ्गिता विजयते हासप्रभाचातुरी ॥ ९५ ॥ 

संतापं बिरटीकरोलु सकं कामाक्षि मचेतना 
मजन्ती मधुरसितामरधुनीकलोरजल्ेषु ते । 

नेरन्त्थमुपेत्य मन्मथर्भरुलोरेषु येषु स्फुटं 
्रमेन्दुः पतिषिम्ितो वितनुते कोतृहरं धूजटेः ॥ ९६ ॥ 

चेतःशक्षीरपयोधिमन्थनचट्द्रागास्यमन्थाचल्- 
शश्षोभव्याप्रतिसंभवां जननि . ते मन्दसितश्रीसुधाम् | 

,१. हासचयंपदवीः. दरति .ग-पाठ “देीयलीत्रकणेः' इति ग-पाट 

३..“रसनाग्रटेखन' इति ग-पाठः. ४. "मरषीरेषु" इति क-ख-णटः, ५. श्षो- 
भात्संप्रतिसंमवां' इति कःख-प्र् 



३८ कान्यमास 

-खादं खादमुदीतकौतुकरसं नेत्रत्रयी शंकरी 

श्रीकामाक्षि निरन्तरं परिणमलत्यानन्दवीवीमयी ॥ ९७ ॥ 

आके तव पश्चसायकरिपोरुदामकोतृहर- 
षवन्मार्तधद्टनभचस्तिादानन्ददुग्धाम्बुषेः । 

काचिद्भीचिरुदश्चति प्रतिनवा संविखरोदालसिका 

तां कामाक्षि कवीश्वराः सितमिति व्याकुर्वते सर्वदा ॥ ९८॥ 

सक्तिः शीर्यते किमद्वितनये मन्दसितातते युहु- 

मौधुयीगमसंप्रदायमथवा सूकेसु मन्दसितम् । 

इत्थं कामपि गाहते मम मनः संदेदमारीभमीं 

श्रीकामाक्षि न परमा््यसरणिस्टूता निधत्त पदम् ॥ ९९ ॥ 

क्रीडालोलङ्ृपासरोरुहमुखीसौधाङ्गणेभ्यः कवि 

मरेणीवाक्परिपायिका्रतक्षरी. सूतीयेभ्यः दिवे । 

निवीणाङ्करसारयेमौमपदवीसिहासनेभ्यस्तव 
श्रीकामाक्षि मनोक्ञमन्दहसितज्योतिष्कणेभ्यो नमः ॥ १००॥ 

इति श्रीमूककबिसार्वभौमङतो पञ्चशत्यां मन्दस्मितदातकं द्वितीयम् । 

पादार विन्दद्ातकम् । 

महिञ्चः पन्थानं मदनृपरिपन्थिप्रणयिनि 

. प्रमुरनिर्णेतुं ते भवति यतमानोऽपि कतमः । 

तथापि श्रीकाश्चीविहृतिरसिके कोऽपि मनसो 

विपाकम्स्वत्पादस्तुतिविधिषु जंल्यकयति माम् ॥ १ ॥ 

१, हे कामारिदयिते, २. ाचालयति, सुखरीकरोतीलर्थः. 



पश्चरती । २९ 

ग॑रम्रादी बैरंद्रपुरवनीपह्ववरुचां 
धतमाथम्यानामरुणसहसामादिमगुरः 1 

संमिन्धे बन्धूकस्तबकसहयुध्वा दिशि दिशि 
असरपन्कामाक््याश्वरणकिरणानामरुणिमा ॥ २ ॥ 

मराटीनां यानभ्यसनकनामूलगुरवे 
दरिद्राणां त्राणग्यतिकरसुसेवानतरवे । 

तमस्काण्डप्रोदिप्रकरनतिरस्कारषटवे 
जनोऽयं कामाक्ष्याश्वरणनठिनाय स्प्हयते ॥ २ ॥ 

वहन्ती चैन्दूरीं सरणिमवनभामरपुरी- 
पुरेभीसीमन्ते कविकमर्बाखाकंसुषमा । 

त्रयीसीमन्तिम्याः सनतरनिचोखरुणपरी 
विभान्ती कामाक्ष्याः पदनछिनकान्तिर्विजयते ॥ 9 ॥ 

श्रणग्नीभूतस्य प्रणयकरहत्रस्तमनसः 
सरारातेश्रूडावियति गृहमेषी हिमकरः । 

ययोः साध्यां कान्ति बहति सुषमाभिश्वरणयो- 
सतयो्मे कामाक्ष्या हदयमपतन्द्रं विहरताम् ॥ ५ ॥ 

ययोः पीठायन्ते विबुधमुककुटीनां परलिका 
ययोः सौधायन्ते खयसुदयभाजो भणितयः । 

ययोदोसायन्ते सरसिजमवाद्ाश्चरणयो- 
सयोरमे कामाक्ष्या दिनमनु शरी हदयम् ॥ ६ ॥ 

श्यन्ती संकोचं सरसिजरूचं दिक्परिसरे 
खजन्ती लोरित्यं नसकिरणचन्द्ार्पखचिता । 

१, तिरस्कारः. २. नन्दनवनतरुकिस्यानाम्. ३. तरुणरंविकिरणानाम् 
४, देदीप्यते, ५, "पुरारतिः' इति भ-पाठः, 
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कान्यमाख । 

कवीन्द्राणां हृत्कैरवविकसमोयोगजननी 
स्फुरन्ती कामाक्ष्याश्चरणरुचिसंध्या विजयते ॥ ७ ॥ 

निरावेमाज्ञीरैः किमपि कथयन्तीव मधुरं 
पुरस्तादानग्रे पुरविजयिनि सेरवदने । 

वयसेव प्रौढा रशिथिर्यति या प्रेमकल्ह- 
प्रों कमाक्ष्याश्वरणयुगठी सा विजयते ॥ ८ ॥ 

सुपर्वखीरोरारुकपरिचितं षटरपदकुरैः 
` स्ुरहक्षारागं तरुणतरणिञ्ओरोतिररुणैः । 

यते कान्तम्भोभिर्विसृमरमरन्देः सरसिज 
विपत्ते कामाक्ष्याश्चरणयुगरं बन्धुपदवीम् ॥ ९ ॥ 

रजःसंसर्गेऽपि खितमजरसामेव हृदये 
परं रक्तत्वेन सितमपि विरक्तंकशरणम् । 

अङरभ्यं मन्दानां दधदपि सदा मन्दगतितां 
बिधतते कामाक्षयाश्चरणयुगमाश्र्मटरीम् ॥ १० ॥ 

जटाल मद्नीरस्पुरदरुणरलांगुनिकेर- ` 
निषीदन्ती मध्ये नखरचिन्रीगाङ्गपयसाम् । 

परित्राणं कलु जननि मम कामाक्षि नियतं 
. तुश्च धत्ते तव चरणपाथोजयुगली ॥ ११ ॥ 

तुंखाकोचिद्रन्द्कणितभणितामीतिवचसो- 
विनघ्नं कामाक्ष्या विसमेरमहःपाटेकितयः । 

-क्षणं' विन्यासेन् क्षपिततमसो्म रुलितयोः 
पुनीयान्मूधानं पुरदरपुरभीचरणयोः.1|:* १२ ॥ 



पञ्चराती 1 १ 

भवानि दद्येतां भवनिविडितेम्यो मम सुहु 
समोव्यामोहेभ्यस्तव जननि कामाक्षि चरणो. 1 

ययोलंक्षाबिन्दुस्फुरणदशचया धूर्जटिजग- 
कुरटीरा शोणाङ्क वहति वपुरेणाङ्कटिका ॥ १३ ॥ 

पवित्रीकुयुंनः पदतटसुवः पाटरर्चः 
परागास्ते परापपदामनधुरीणास्तय शिवे । 

कणं रब्धं येषां निजदिरसि कामाक्षि नियतं 
वरन्तो न्यातन्वन््यहमहमिकां वासवसुखाः ॥ १४ (४ 

बखकामाखभिनंखरुचिमयीभिः परिषते 
विनम्रखनरीविकचकचकाखम्बुदकुरे ! ̀ 

स्फुरन्तः कामाक्षि स्फुरदलितवन्धूकसुदद- 

सडिद्ेखायन्ते तव चरणपाथोजकिरणाः ॥ १५ ॥ 

सरागः सृद्ेषः प्रखमररजस्कः प्रतिदिनं 
निसगीदाक्रामन्विबुधजनमूधौनमधिकम् । 

कथंकारं मातः कथय पदपद्मस्तवे सतां । 
नतानां कामाक्षि पकययति कैवल्यसरणिम् ॥ १६ ॥ 

जपालक्ष्मीश्चोणो जननि परमज्ञाननठिनी- । 
विकासन्यासङ्गो विफलितजगजाञ्यगरिमां } . 

मनःपूवद्विं नस्िलकयतु कामाक्षि तरसा . 
तमस्काण्डद्रोदी तव चरणपाथोजरमणः ॥ १७ ॥ 

नमस्कुर्मः व्रद्धन्मणिकटकनीरोषस्भदः- । 
पध रिह्द्भमैखकिरणेनै्भवरिते । 

१. चरणलप्षयैः. 

1 



कान्यमाख । 

स्फुटं कुर्वाणाय प्रबर्चल्दौवानररिखा- 
वितकं कामाक्ष्याः सततमरूणिन्ने चरणयोः ॥ १८ ॥ 

शिवे पाशायेतामख्घुनि तमःकूपकुहरे 
दिनाधीश्चायेतां मम इदयपाथोजविपिने । 

नमोमासायेतां सरसकवितारीतिसरिति 
त्वदीयो कामाक्षि प्रृतकरिरणौ देवि चरणो ॥ १९ ॥ 

निर्प्तं श्रुयन्ते नयनमिव सद्त्रुचिरैः 
समजष्ट शुदधेरषरमिव रम्यै्दिजगणैः । 

शिवे वक्षोजन्म द्वितयमिव सुक्ताभितमुमे 
त्वदीयं कामाक्षि प्रणतञ्चरणं नौमि चरणम् ॥ २० ॥ 

-नमस्यासंसज्नैमुचिपरिपन्थिप्रणयिनी- 
निसरमब्रङ्खोख्ककैरलकुलकालदि्बङे । 

नखच्छायादुग्धोदधिपयसि ते वैहमरुचां 
प्रचारं कामाक्षि प्रकटयति पादाल्नसुषमा ॥ २१॥ 

-कदा दूरीक कटदुरितकाकोरुजनितं 
महान्तं संतापं मदनपरिपन्थिप्रियतमे । 

कषुणात्ते कामाक्षि त्रिसुवनपरीतापहरणे 
पटीयांसं रप्सये पदकमलसेवागृतरसम् ॥ २२ ॥ 

ययोः साध्ये रोचिः सततमरुणिन्ने स्प्रहयते 
ययोश्वा्द्री कान्तिः परितपति दष्टा नखहचिभ् । 

ययोः पाकोद्ररक पिपठिषति मक्त्या किसख्यं 
दिन्नः कामाक्ष्या मनति चरणो तौ तनुमरे ॥ २३ ॥ 

१. (निषिक्त इति क-ख-पाठः, २. शची. ३. केशकलापः, ४, “कणं 
न्ते" इति क-ख-पाटः, 



प्चराती । भ्र 

जगन्नेदं नेदं परमिति परित्यज्य यतिभिः 
कुशागरीयखान्तैः कुशरधिषणैः शास्सरणो । 

गवेष्यं कामाक्षि धुवमङृतकानां भिरिुते 
गिरमिदेपय तव चरणमाहात्म्यगरिमा ॥ २४ ॥ 

ृतक्लानं शाखासृतसरसि कामाक्षि नितरां 

दधानं वैश्यं कठितरसमानन्दसुधया । 
अलंकारं भूमे्ुनिजनमनश्िन्मयमहा- 

पयोेरन्तःस्थं तव चरणरतं विजयते ॥ २५ ॥ 
मनोगेहे मोहोद्धवतिमिरपूर्णे मम सुहु- 

देरिद्राणीकुवैन्दिनकरसदस्षाणि किरणैः । 
विधत्तां कामाक्षि प्रघमरतमोवश्चनचणः 

क्षणा सांनिध्यं चरणमणिदीपो जननि ते ॥ २६ ॥ 
कवीनां चेतोवनखररुषिसंपकिं विवुध- 

सवन्तीसोतोवतटुमुखरितं हंस॑करवैः । 
दिनारम्भश्रीवन्नियतमरणच्छायघुभगे 

मदन्तः कामाक्ष्याः स्फुरतु पदपङकरुहयुगम् ॥ २७ ॥ 
सदा किं संपैकं प्रङृतिकव्निनीकिसुकुरै- 

सरै्नीहारादेरधिकमणुना योगिमनसा । 
'*विभिन्ते संमोहं शििरयति भक्तानपि दशा- 

दशयं कामाक्षि प्रकटयति ते पदयुगलम् ॥ ८ ॥ 

१, नखा एव नखर स्वत्कान्तियुक्तम् ; (पक्षे)" न खररचि संपर्क, २. ठंसफः 

पादकटकः; (पक्षे) हंसा एव दंसकाः. ३. भसंपकौत्ः इति सरवैपुस्तकपाटः. 
४. 'विभङ्गे" इति ग-पाठः; विभजे" इति क-ख-प्रटः, ५. भपादयुगली" इकति 

ग-पाठः 

॥॥ 



४ 
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१, "मण्डिततया' इति ग-पाठः. २. ररेखात्मक' इति ग-पाठ 

| 
कन्यमाल 1 

पवित्राभ्यामम्ब प्रकृतिमृदुलयम्यां तव रिवें 
पदाभ्यां कामाक्षि परसभमभिमूतैः सचकितैः | 

भरवाररम्भोजरपि च ̀ वनवासव्रतदशाः 
“ सदैवारभ्यन्ते परिचरितनानाद्विजगणैः ॥ २९ ॥ 

मराटीनां पादाहतिमदनिदां दंसनिवरै- 
नमस्यं निजौडयं नियतजल्मध्यैकशरणम् । 

अदोषन्यासङ्गं सततमपि दोषापिमलिनं 
पयोजं कामाक्ष्याः परिहसति पादाव्जयुगरम् ॥ ३० ॥ 

सुराणामानन्दमवङ्नतया म॑ण्डनतया 
नखेन्दुज्योत्लामिरविचमरतमःखण्डनतया | 

पयोजश्रीदेषत्रतरततया सचरणयो- 
्विखसः कामाक्षि प्रकटयति नैखाकरदशाम् ॥ ३२१ ॥ 

सितिन्चा कान्तीनां नखरजनुषां पादनठिन- 
च्छवीनां खोणिन्ना तव जननि कामाक्षि नमने । 

ऊमन्ते मन्दास्मथितनवनबन्धूकङुसुम- 
: जां सामीवीन्य सुरपुरपुरंध्रीकचभराः ॥ ३२ ॥ 

नखश्वीसंनद्धसतवकनि चितः सैश्च किरणेः 
पिङ्गः कामाक्षि प्रकटितरघत्पहवरुचिः । 

सतां गस्यः शङ्के ' सकष्टफर्दाता सुरतर- 
° स्त्वदीयः, पादोऽ तुदहिनगिरिराजन्यतनये \¦ : २. 

स्फुरन्पध्ये शुद्धे नश्चकिरणदुगधाब्थपयपतं 
वुहनञ्जं. चक्रं दरमपि च ठेलासकतया | 

---------- 



-पञचदाती । ४५ 

शरितो मात्खं र्यं रियसपि दधानो निरपमां 
त्रिधामा कामाक्ष्याः पदनलिननामा विजयते. || ३५ ॥1 

वषर्कुर्वन्माज्ञीरजकल्कटैः कर्मर्हरी- 
हवीषि प्रोदण्डं जवरुति परमज्ञानदहने । 

महीयान्कामाक्षिः स्फुटमहसि जोहोति हुधियां 
मनोवेयां मातस्तव चरणयज्वा मम सदा ॥ २३५ || 

महामत्रं काश्चीमणिकरकनादेरिव जय- । 
न्क्षपन्विक्चु खच्छ नखरुचिमयं मासनरजः । 

नतानां कामाक्षि प्रकृतिपटुरुचायय ममता- 
पिशाचीं पादोऽयं प्रकटयति ते मात्रिकदश्म् ॥ ३६ ॥ 

उदीते योधेन्दो तमपि नितरां जग्मुषि दश्च ` 
दरिद्रां कामाक्षि प्रकटमनुरागं विर्दधती । 

सितेनाच्छायाङ्गं नसस्चिपटेन्गियुगटी - 
ुरंभी ते मातः खयममिसरत्वेव हदयम् ॥ ३७ || 

दिनारम्भः सश्यङ्किनिविपिनानाममिनवो ॥ 
विकासो वासन्तः सुकविपिकलोकख नियतम् | 

प्रदोषः कामाक्षि परकरपरमक्षानश्शि्न- ` 
श्चकास्ति ललादसरणमहिमा रेकतनये ॥ ३८ ॥ 

धृतच्छायं नियं सरसिरुहमेश्रीपरिचितं 
निधानं दीपीनां निलिकजगततं चोधजनकम् । 

“सुयुक्ूणां मा्पथनपट् कामाक्षि पदवीं 
पदं ते पतङ्गी परिकस्यते पर्वतसुते ॥ ३९ ॥ 

---------------------- 7 71ा+  __ 

ष , + 1,» „ "रटोन»4 १. विष्णुः. २. च दधती" इति गप्ाठः, ° (रलेव' इति ग-पाठः. 
४, "परिचि दधानं" इति ग-पाढः. 



४६ कन्यमालख । 

शनैसतीरत्वा मोहाम्बुधिमथ सेमारोदुमनसः 
श्रमाककैवल्याख्यां सुंकृतियुकभां सोधवलमीम् । 

कमन्ते निःश्रणीमिव क्षटिति कामाक्षि चरणं 
पुरश्ययौमिल्ते परमथनसीमन्तिनि जनाः ॥ ४० ॥ 

ग्र॑चण्डार्िकषोभग्रमथनक्रते प्रातिभसरि- 
प्रवाहमोदण्डीकरणजख्दाय पणमताम् । 

दीपाय प्रौढे भवतमसि कामाक्षि चरण- | 
प्रसादौन्पुख्याय स्परहयति जनोऽयं जननि ते ॥ ४१ ॥ 

मरुद्धिः संसेग्या सततमपि चाश्चस्यरहिता 

सदारण्ये यान्ती परिणतिदरिद्राणघुषमा । 
गुणो्कर्षानमञ्चीरजकर्करैसत्जनपट्ः 

प्रवाङं काम्याः परिहसति सा पादयुगरटी ॥ ४२ ॥ 
जगब्रक्षादक्षा नलिनरुचिशिक्षापटतरा 

सुरैनम्या रम्या सत्ततमभिगम्या बुधजनः । 
द्वयी ठीरखरेख श्रुतिषु सुरपाखदिस॒कुरी- 

तरीसीमाधामा तव जननि कामाक्षि पदयोः ॥. ४३ ॥ 

गिरां दरौ चोरौ जडिमतिमिराणां कतजग- 
खरित्राणौ शोणौ सुनिददयनीडैकनिपुणो । 

नखैः सेरौ सारो निगमवचसां खण्डितमव- 
, अहोन्मादौ पादौ मम मनसि कामाक्षि कल्ये ॥.४४ ॥ 

अविश्रान्तं पङ्क यद्रपि कङ्यन्यावकमर्यं । 
निरस्यन्कामाक्षि प्रणमनजुषां पङकमखिरम् । 

१. समारूढमनसः' इति क.ख.पाठः. २. “सुकृत इति ग-पाठः. ३. श्र- 
चण्डा्चः' इति क-ख-पाटः. 



पश्चदाती । 9७» 

तुखकेोर्िदनद्ं दधदपि च गच्छन्नतुखतां 

गिरा मार्थं प्रदो गिरिवरघुते स्वयति ते ॥ ४५ ॥ 
भवार सनीडं विपिनविवरे वेपयति या 

स्फुर्टीरं बाखातपमधिकबारं दधति या । 
रचि साध्यां वन्ध्यां विरचयति या वर्थयतु सा 

शिवं मे कामाक्ष्याः पदनलिनपाटल्यर्हरी ॥ ४६ ¢ 
किरङ्योरलारी्विं नखमणिरुचा हंसमनसां 

वितन्वानः प्रीतिं विकचतरुणाम्भोरुटरुचिः । 
प्रकाराः श्रीपादस्तव जननि कामाक्षि तनुते 

शरत्कारभ्रीिं शशिरकख्चूडमियतमे ॥ ४७ ॥ 
नखाद्कूरसररयुति विमङ्गज्ञम्भसि सुखं 

क्रतकानं क्ानाग्रतममल्माखाच नियतम् } 
उदृश्चन्माज्ञीरस्फुरणमणिदीपे मम ममो 

मनोन्ञे कामाक्ष्यश्चरणमणिहरम्ये विहरताम् ॥ ४८ ॥* 
भवाम्भोधौ नोकां जडिमविपिने पावकशिखं 

मणनरन्दादीनामधिमुकुटसुक्तंसकलिकाम् । 
जगत्तापच्योत्लामछृतकवचःपञ्ञरपुरे 

स्कीं कामाक्ष्या मनसि करये पदयुगठीम् 1 ४९} 
परालप्राकादयप्रतिफरनचुश्चुः प्रगमतां 

मनोज्ञसे पादो मणिसुकुरमुद्रां कस्यते । 
यदीयां कामाक्षि प्रकृतिमधुरां सोम॑गदश्चं 

विधातुं चेष्टन्ते वैकरिपुवधूटीकुचभराः ॥ ५ ॥ 
१. विधिः. इति क-से-पाठटः. `. सची. 



५ कन्पिमोखं | 

अविश्रान्तं तिष्ठननकरृतकवचःकंदरपुरी- 
कुरीन्तः प्रोदां मखशूचिसटाङढीं मकरयन् । 

प्रचण्डं खण्डत्वं नयज्ु मम कामाक्षि तरसा 
तैमोवेतण्डन्द्रं तव भरणकण्दीरवपतिः ॥ ५९१ ! 

पुरस्तात्कामाक्ि प्रचुररसमाखण्डरूपुरी- 
पुरेभ्रीणां खं तव सकक्मालेक्य शनकैः | 

नखश्रीभिः सेरा वहु वितनुते नुपुररवे- 
श्चमच्छरत्या शङ्के चरणयुगरी चाटुस्वनाः ॥ ५२ ॥ 

संरोजं निन्दन्ती नखकिरणकपूरशिरिरा 
निपिक्ता भारारेषैकुरशशिरेखा दिमजङेः। 

स्फुरन्ती कामाक्षि स्फुररुचिमये पष्ठवचये 
तवाषत्ते भेन्री पथिकटुभणं सदयुगस ५ ५३ ॥ 

नतानां संपत्तेरनवरतमाकर्षमजप 

प्रोदस्संसारमसरगरिमस्तम्भनजपः । 
तदीयः कामाक्षि सरहरमनोमोहनजपः 

परीयानच्नः पायास्पदनलिनमञ्नीरनिनदः ॥ ५४ ॥ 
वितन्वीथा गये मम रिरसि कामाष्टिं हपया 

पदाम्भोजन्यासं पञ्यपतिदृदपामदयिते 1 
पिबन्तो यन्युद्ां प्रकटसुपकम्पापरिसरं 

रशा नानन्यन्ते नठिनभवनारायणमुखाः ॥ ५५ ॥ 
प्रणामोवद्ृन्दारकसकुटमन्दारकटिका- 

, विखेष्द्ोरम्बपरकरमयपूमप्रलुरिमा । 

१, ज्ञानरूपं मजेन्द्रम्. २. चरणरूपो गगेन्दाध्पिः. ३. म्सिरे" इति 
-क-्व-पाटः. >. क-ख-पुखकयोरस्मिलछोके पव पेत्तरा्ैयोरव्यत्यथोरन्नि 



पञ्चराती | ४९ 

प्रदीप्तः पदाञ्ज्युतिविततिपाटस्यर्हरी- 
छृशानुः कामाक्ष्या मम दहतु संसारविपिनम् ॥ ५६ ॥ 

बरकषश्रीऋक्षाधिपरिशुसदृक्षा तव नसै- 
निकषं सरसिरुदभिक्चुलकरणे । 

क्षणान्मे कामाक्षि क्षपितमवसंक्षोभगरिमा 
वचोवैचक्षण्य. चरणयुगटी पक्ष्मर्यताम् ॥.५७ ॥ 

समन्तात्कामाक्षि क्षततिमिरसंतानदुभगा- 

`ननन्तामिमीमिर्दिवमनुः दिगन्तान्विरचयन् ।. 
अहंताया हन्ता मम जडिमदन्तावकरिपु - 

विभिन्तां संतापं तव चरणचिन्तामणिरसो ॥ ५८ ॥ 
दधानो भाखत्तामग्रतनिख्यो रोहितवपु- 
- . विनम्राणां सौम्यो गुरुरपि कवित्वं च कठ्यन् । 
गतौ मन्दो गङ्गाधरमदहिषि कामाक्षि भजतां 

तमःकेतुर्मातस्तव वरणयद्मो विजयते ॥ ५९. ॥ 
नयन्तीं दासत्वं नकिनभवमुल्यानसुरुम-. 

प्रदानो दीनानाममरतसुदौ मीग्यजननीम् । 
जगजन्मक्षेमक्षयविपिषु कामाक्षि पदयो- . 

घरीणामीषटे कस्तव भणितुमाहोपुरुषिकाम् ॥. ६० ॥ 
जनोऽयं संतप्तो जननि भवचण्डांशुकिरणे- 
„` ररुन्धैकं शीतं कणमपि परज्ञानपयसः । , 
तमोमार्गे पान्थस्तव क्षटिति कामाधि रििरां 

पदाम्भोजच्छायां परमरिवजये मृगयते ॥ ६१ ॥ 

१. “रलृण्ध्व( किं त्वेकं" इति ग-परसके, र्म्यः कं शीतः इति च 
गच-णज्नतेः पार 



9 
५6. कान्युमाद । 

जयत्यम्ब श्रीमन्नरसकिरणचीनांद्चुकमये 
वित्ताने बिभ्राणे सुरसुकुटसंषट्रमसृणेः। 

निजारुण्यक्षोमास्तरणवति कामाक्षि सुखमा 
बुधैः संविन्नारी तव. चरणमाणिक्यमवने, ॥. ६२ ॥ 

प्रतीमः कामाक्षि स्फुरिततरूणादित्यकिरण- 
श्रियो मूखद्व्यं तव चरणमद्रीन्द्रतनयेः 

सुरे्द्राश्चामापूरयति यदसौ ध्वान्तमखिकं 
धुनीते दिम्मागानपि- च, महसा पाटर्यते ॥ -६३ ॥ 

महामाष्यव्याख्यापटुश्चयनमारोपयति का 

सरव्यापरेष्यापिद्यननिटिरं कारयति वाः । 
द्विरेफाणामध्यासयति सततं वा निवसर्ति 

मणम्रान्कामाक्षयाः पदनकिनमाहात्म्यगरिमः ॥ ६४ ॥ 
विवेकाम्भःस्रोतःलपनपरिपादीशिशिरिते 

समीमूते शास्रसरणह रर्सकर्षणक्चात्ः ४ 
सतां वेतः्ैत्रे वपति तव कामाक्षि चरणो 

महासंवित्सखप्रकरवस्वीजं गिरियुते ॥ ६५६ ॥ 
दधानो मन्दारस्तवकपरिपारीं नखरूचा 

वहन्दीप्तां शोणाङ्गुङिपरख्चाम्पेयकस्किम् ॥ 

अशोकोल्ासं नः प्रचुरयतु कामाक्षि चरणो 
विकासी! वासन्तः समय इवः ते शर्वदयिते॥' ६६ ॥ 

नखांश्पराचुयपरखमरमरारीषवलित 

रुरन्मञ्जीसेचन्मरकतमहःेवख्युत्तः ॥ 
¶\, विष्णुरिवन्रह्मरूपास्करोतीति भावः. २. 'मरालालिधवरः' इति क-ख- 

भादः. ३. शोवललघुः” इति ग-पाटः. 



1 पञ्चत \ ५१. 

मवत्याः कामाक्षि स्फुटुचरणपारल्यङ्पटरो 

नदः दोणाभिदयोः नगप्रतित्नूजे, विजयते, ॥' &७ ॥ 
धुनानं पद्कोधं प्रमपुक्भ. कण्टकः 

विछसव्परास्गं विद्रधद्पसषीसमनिक्रम् । 
नखेन्दुज्योत्खाभिर्बिरादुरत्रि कामाक्षि, चित्राः 

मस्रामान्यं ये सरसिजमि्व् तेः पदयुगम् ॥ ६८ ॥ 
करीन्द्राय जुह्यक्सगरतिीसाघु विम; 

¢ पुयोजेमोतस्र मकद्रयतिः कामं कल्रते 
पदाम्भोजद्रन्् तदपि तव् कामाक्षि इदर्य 

सनीनां शान्तां कथमनि मदन) सदये ॥, ६९ ॥ 
निरस्ता शोण्रि्ना चरण्किरप्णागां तुवृ रिव 
. सभनित्थान) संम्धाचिरचररान्यतत्रे + 
असामथ्योदेतत्यरिमत्नितुमेतरसमरुचं 

सरोजानु{ जने सुङकख्यति शोमा परतिदिन ॥ ७० ॥ 
उपादिकषदाक्यं त्र चरणनामा शुर 

मरारानां शङ्के मद्णगतिल्लित्यसरणे ॥ 
अतस्ते निनदं निय॒तम्रभुना सद्यप्दुवीं 

भपतते पयोज परतिदधति कामाक्षि कुतुकम् ॥ ७१ ॥ 
दधानैः संसग भकृतिमल्निः ष्ुमदकुे | 

दिलाधरी्श्छाविषिषु विद्रषद्विुकुकताम् ।. 
रजोमिभरैः पर्मियतप्पि क्रामाक्चि पदयो 

विरोषरले युक्तो तिषमकतेरिपरियततमे ॥ ५२,॥ 
~~न 

१. (नानः इति ग-पाटः. २. "करीन्द्राणां" इति पराः, 
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कवितवश्रीमिश्रीकरणनिपुणौ रक्षणचणो 
-विप्र्नानां श्रीमन्नखिनमसणो चोणकिरणौ । 

मुनीन्द्राणामन्तःकरणदारणौ मन्दस्तरणौ 
मनोज्ञो कामाक्ष्या दुरित्हरणौ नौमि चरणौ ॥ ७२ ॥ 

परसत्सर्वसादपि च परयोर्यक्तिकरयो- 
नैखश्रीषु .ज्योत्ल्ाकुलिततुख्योसताम्रतल्योः 

निंरीये कामाक्ष्या निगमनुतयोनकिनतयो- 
निरस्तभोन्मीलनकिनमदयोरेव पदयोः ॥ ७४ ॥ 

सभावादन्योन्यं किंसरयमपीद् तव पदं 
. अदिन्ना शोणिन्ना भगवति दधाते सदशताम् । 

वने पूर्वलेच्छा सततमवने. किं तु जगता 
परसेत्थं मेदः स्फुरति हदि कामाक्षि सुधियाम् ॥ ऽय 

कृथ वाचारोऽपि प्रकटमणिमञ्जीरनिनदं “ 
सदैवानन्दारीन्विरचयति वाचेयमजनान् । 

प्रङ्त्या ते सोणच्छविरपि च कामाक्षि चरणो 
मनीषनर्मल्यं कथमिव नृणां मांसख्यते ॥ ७६ ॥ 

चरुनृष्णावीचीपरिचरनपयौकुरुतया - 
` अुहुभीन्त्वा तान्तः परमरिववामाक्षि परवान् । 
तितीषः कामाक्षि प्रसुरतरकमीम्बुधिमसु 

कदाहं लष्छे ते चरणमणिसेतुं भरिते ॥ ७७ भी 
विश्युष्यन्स्यां पज्ञासरिति दुरितगरीष्मसमय- 

भरमावेण क्षीणे सति मम मनःकेकिनि श्युचा । | 

,१,. "विटीयेः इति क-ख-पाठः. 
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तदीयः कामृक्षि स्फुरितचरणाम्मोदमहिमा. 
नमोप्रा्नाोपं नगपतिषुते" किः न “कुरुते ॥-७८ ॥ 

विनन्राणां चेतोभुवनवरुमीसीच्ि चरण- 
, प्रदीपे श्राकाद्रये" दधति तव निधूततमरिं । 
असीमा कामाक्षि खयमल्घुदुष्कर्मरुहरी 

विघू्न्ती शान्ति इर्मपरिपाटीव भजते ॥ ७९ ॥ 
विराजन्ती शुक्तियखकिरणमुक्तामणितते छ 

विपत्पाथोराषौ तरिरपि नराणां प्रणमताम् 
त्वदीयः कामाक्षि श्रवमरुवहिभैववने - 
सरीा ज्ञानाभेररणिरयमङ्धि्विजयते ॥ ८० ॥ 

समस्तैः संसेव्यः सततमपि कामाक्षि -विजुधे 
तुतो गन्धर्वखीसुरुकितविप्चीकररेव 

भवत्या भिन्दानो भवगिरिकुरं जम्भिततमो- 
बर्द्रोदी मातशरणपुरुहूतो विजयते ॥ ८१ ॥ 

वसन्तं भक्तानामपि मनवि नित्यं परिरुस-- 
द्नच्छयापूणं शुचिमपि नृणां पपशचमनम् । 

नखेन्दुज्योत्ज्ञामिः रिरिरमपि पद्मोदयकरं. _ - 
नमामः कामाक्ष्याश्चरणमपिकाश्यर्थक्रणम् 1: ८२ ॥ 

कवीन्द्राणां नानाभणितिगुणचित्रीकृतच्चः- 
+>. प्रपञ्चव्यापारमकटनकलङ्षीर्रनिधिः 1 
अधःकुर्वनन्जं सनकमृणुरुख्येभैनि्नि 

सैमस्यः कामाक्ष्याश्चरणपरमेष्टी. विजयते ॥-८३ ॥ 
---~-----------------~--~~-~-~~~-~~~~~~~__--~~-~-~-~--- --------¬+ 

१. "उनरुदावो.भववने' इति क-ख-पाटः. 



४ 
9 

कर्वमरिं } 

भवत्याः कामीसि 'ुरितपवेपद्सदसषां 
"रीर्गणिं पैः चेरिदतकरङ्कव्यतिर्वरेः । 

नतानामाष्टे हदवस निर्मरुति =. 
प्रसन्ने निरोधं प्रतिकरटति `वि रित ॥ ८४ ॥ 

तव त्रसं पर्दक्किरखयमरण्यन्तिरभगो- 
सर रेास्पं कमेरभसिमेव धितमभूते 1 

जितानां कार्म्चि द्वितयमपि युं परिभवे. 
विश वासो वा शरधीगिमनं धा नि्जरिपोः ॥ ८५ ॥ 

गृहीत्वा याथार्थ्यं निभतं देदिकेकषा- 
कंटोकषा्च्थीतिः शमितममतेविन्वतभसेः । 

यतन्ते कि भतिरिवंसमन्तददयितुं 
त्वदीयं पेदनं सु्ठत॑परिथकेनं धुना; ५ ८६ ॥ 

जडानामध्यंभ्बे सरर्णेसंमेये त्व्वरणीयौ- 
अमेन्मन्थिस्मीभदमघुमितेसिन्धुवतिभयः'। ` 

पसन्नाः कामाक्षि परतमेमधरस्यन्दनकडा 
निर्मान्ति खच्छन्दै -्रकृतिपरिपक्रौ भणितयः ॥ ८७ ॥ 

वहन्नप्यश्रान्तं मघुरनिनदं दंसकंमसौ ` 
तभिवाधः कतु किमिवे धतते केकिगमेने । 

मवसवानन्दं विदेषद्पि कंमिक्षि चरणो 
“ भवत्यासदोहं भगवति किमेवं वितनुते ॥ ८८¶ 
यदत्यन्तं ताम्यत्यलेसगतिवतिीसखैपि रिषै 

तेदेतरकांमाक्ष प्रृतिृदुरु ते पदयुगम् । 

१, भेद्रा्नग्रमगात् इति ग-पाठः. २. शरपंनाः' इति क-ख-परिनः 
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किरीरैः संघदं कथमिव सुरौषस सहते 
सुनीन्द्रीणामसते मनसि च कथं सूचिनिरिते ॥ ८९ ॥ 

मनौरङ्गे मक्के बिब्ुधजनसंमोदजननी 
-सरायन्यासङ्ग संरसमृदुसंचारसुभगा । 

मनोज्ञा कामाक्षि प्रकटयतु सस्यपकरणं 
र्वरन्मन्गीय ते "चरणयुगरी नर्तकवधूः ॥ ९० ॥ 

परिष्ठुर्वन्मातः पड्ुपतिकयपर्द चरणरार् 
`राजा ष्पद 'परमभणितीनां च भुकुटम् । 

भवास्ये पाथोधौ पंरिहरतु कामाक्षि ममता- 
पराधीनत्वं मे 'पेरिमुषितपाथोजमदहिम ॥ ९१ ॥ 

प्रसूनैः! सैपक्रीदंमरतरणीकुन्तरुमवे- 
रमीशटानां दानांदनिक्शमपि कामाक्षि नमताम् । 

खसङ्गाककंङकेलिपसवजनकस्वेन च रिवे 
त्रिधा 'घंत्ते वातौ सुरभिरिति पादो गिरिघुते ॥ ९२ ॥ 

महामोहस्तेनव्यतिकरभयादाख्यति यो 
गविनिक्षिप्तं खसिंन्निजजनमनोरलमनिदयम् । 

स रागसोद्रेकात्सततमपि कामाक्षि रुचिरां 
किमेवं पादोऽ 'किसल्यरुचिं चोरयति ते ॥ ९२ ॥ 

सदा खादुकारं विषयर्हरीशफ़लिकरणिकां 
समाखाद् श्रान्तं हदे यञ्चुकपोतं जननि मे \ 

ङपाजारे मारेक्षणमहिषि क्रामाक्षि रमसा 

ग्रहीता -रन्धीथाश्वरणयुगरीपञ्चरपुटे ॥ ९४ ॥ 

` इ द्भलद्नो्क इति खन्या = ल-पराठः, 
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धुनानं कामाक्षि सरणल्वमात्रेण जडिम- 

` ज्वरपोटिं ूढधितिनिगमनेकुज्ञकुहरे । 
अङ्भ्यं सर्वेषां कतिचन रभन्ते सुकृतिन 

श्विरादन्विप्यन्तसव चरणसिद्धौषधमिदम् ॥ ९५५ ॥ 
रणन्मज्ञीराभ्यां रुलितगमनाभ्यां सुकृतिनां 

मनोवा्तव्याभ्यां मथिततिमिराभ्यां नखल्चा । 
निधेयाभ्यां प्या निरशिरसि कामाक्षि सततं 

नमन्ते पादाभ्यां नलिनभृदुखभ्यां गिरिसुते ॥ ९६ ॥ 
यशः सूते मातर्मधुरकवितां पक्ष्मस्यते 

भियं दते वित्ते कमपि परिपाकं प्रथयते । 
सतां पाराग्रन्थि हिथिय्यति किंकिंन कुरुते 

प्रपन्ने कामाक्ष्याः प्रणतिपरिपारी चरणयो; ॥ ९७ ॥ 
मनीषां माहेन्द्रीं ककुममिव ते कामपि दशां 

पधत्ते कामाक्ष्याश्चरणतसुणादित्यकिरणः | 
यदीये संपकं धृतरसमरन्दा कवयतां 

परीपाकं धत्ते परिमख्वती सुक्तिनकिनी ॥ ९८ ॥ 
सरागे राकेन्दुप्रतिनिधिमुखे पर्वतसुते 

चिराछभ्ये भक्त्या शमधनजनानां परिषदा ] 

भनोभृङ्ञो मत्कः पदकमस्युगमे जनति ते 
प्रकामं कामाक्षि त्रिपुरहर्वामाक्षि रताम् ॥ ९९ ॥ 

पददन््धं मन्दं गतिषु निवसन्तं हदि सतां 
गिरामन्ते आन्तं कृतकरहितानां परिशडे । 

१. श्ररसत्ने' इति क-ख-पाठः. २. श्रकृतिः ग-पाठः, ३. क-ग-पुखकमोः 
“सुरागे' इदयादि, "पददन्द्र' इदयादि च पद नास्ति. 
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अनानामानन्दं जननि जनयन्तं प्रणमतां 
त्वदीयं कामाक्षि मतिदिनमहं नीमि विमक्म् ॥ १०० ॥ 

इदं यः कामाक्ष्याश्चरणतयिनस्तोत्रसतकं 
जपेन्नित्यं भक्तया. निखिरुजगदाडादजनकम् । 

स विशेषा वन्यः सकरुक्रविरोकैकतिल्क- 
श्रं युक्ला भोगान्परिणमति चिदरूपकल्या ॥ १०१ ॥ 

इति श्रीमुककबिसार्वभौमङ्ृतो पञ्चशत्यां पादरारविन्दरत्तकं तृतीयम् 1 

` आयौश्चतकम् 1 

- कारणपरचिद्रूपा काश्चीपुरसीननि कामपीठगता + 
काचनं विहरति कर्णा कास्मीरसबककोमलङ्गरुता ॥ १ ॥ 
केच न काश्चीतिरकं करथृतकोदण्डवाणखणिपारम् । 
कटिनस्तनभरनम्ं केवल्यानन्दकन्द्मवलम्बे ॥ २ ॥ 
-चिन्तितफल्परिपोषणचिन्तामणिरेव काश्चिनिल्या मे । 
चिरतरसुचरितघुलमा चित्तं रििरयतु चिप्युधाधारा ॥ २ ॥ 
परतग्रा. वयमनया पङ्कजसम्रह्यचारिरोचनया । 
प्रया काञ्चीपुरया पर्वतपयीयपीनकुचभरया ॥  ॥ 
रेध्यमिन्दुमोरेरैकास्मयपरकृति कान्चिमध्यगतम् [` 
देन्दवक्रिशोररोखरमेदंपयं चकाश्ि निगमानाम् ॥ ५ ॥ 
वुङ्गामिरामकुचमरशङ्गारितमाश्रयामि काच्चिगतम् । 

' गङ्गाधरपरतश्र शर्गारद्विततत्रसिद्धान्तस्ः \ ६ ॥ 
मधुरधनुषा महीधरजनुषा नन्दामि सुरभिबाणजुषा 

 चिद्भपुषा काश्चिपुरे केठिजुषा बन्धुजीवकान्तिसुषा | ७ ‡ , 
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कुरिक्कचं कठिनेकुचं 'कुरन्दसितकान्ति कुङ्कमच्छीम् । 
कुरते विहतं काश्यां कुरपवैतसविभोमसर्वेम् ॥ < ॥ 
पच्चरारदाखबोधनपरंमोचर्येण दृष्टिपातेन । 
कञ्चीसीन्नि कुमारी काचन मोहयति कामजेतारम् ॥ ९ ॥ 
शितकम्पासीमानं शिथिङितपरमेशधेर्यमहिमानम् । 
कल्ये पोटलियानं कचन कंञ्चुकितसुत्रनभूमानेभ् ॥ १० ॥ 

आदतकाश्चीनिस्यामाय्यामारूढयौवनारोपाम् । 
आगमवतंसकलिकामानन्दाद्रैतकम्द्ीं बन्दे ॥ ११ ॥ 
काच्चीरलविभूषां कामपि कंदपसूतिकापाङ्गीम् । 
परमां कलामुपासे पररिववामाङ्कपीठिकासीनाम् ॥ १२ ॥ 

कम्पातीरचरणां करुणाकोरकितदृष्टिषातानाम् । 
केटीवनं मनो मे केषांचिद्धवतु विद्धिखसानाम् ॥ १३ ॥ 
अत्रतसुमूरखवसतेरादिमपुरुषस्य नयनपीयुषम् । 
आरन्धयोवनोत्सवमाम्नायरहस्यमन्तरवरम्बे ॥ १४ ॥ 
अधिकानि परमयोगिभिरादिमपरपीरसीन्नि द्येन 1 
अनुबद्धं मम मानसमरुणिमसर्वखसंप्रदायेन ॥ १५ ॥ 
अङ्कितशंकरदेहामङ्करितोरोजकङ्कणा षैः । 
अधिका नित्यतरुणीमदवाक्षं कांचिदद्धतां वाराम् ॥ १६ ॥ 

मधुरस्ितेने रमते भांसर्कुचभारमन्दगमनेन । 
"मध्येकाञ्चि मनो मे मनसिजसाग्राज्यगर्यवीजेन ॥ &७ ॥ 
धरणिमयीं तरर्णिंमयीं पवनमयीं गगनदहनहोतृमयीम् । 
अम्बुमयीमिन्दुमयीमम्बा्नुकम्पमादिमामीक्षे ॥ १८ ॥ 

१. मदिवयैयेः इति खग पाठः. २. कम्पानदीसमीपे,. ` `` ̀ ̀ 



पंश्चशती + भह, 

ठीनखिति सुनिदये ध्यान्िमितं तैप्यदुिकम्पम् 4 
पीनसनभरमीडे भीनेध्वजतन्रपरमतातपर्यम् ।॥ १९ 1 
शेता मन्थरहसिते शांता मध्ये च वाञनोतीतं । 
इति खोचनपाते स्फीता कुचसीसि शाश्वती माता॥ २०,॥ 
पुरतः कदा मु करवै पुरैरिविमर्दपुरकिताङ्गरताम् । 
श्ुनतीं काश्चीदेरां पुष्यायुधवीर्यसरसपरिपरीम् ॥ ९१ ॥ 
पुष्या कापि पुरी. पुधितकंदरपसंपेदा वेपुषा । 
पुछिनचरी कम्पायाः "पुरमथनं .पुखकनिचुरितं ऊुरते॥ २२॥ 
तनिमद्वैतवरुमरं तरणारुणसंपदायेतनुखेखस् 
तटसीमनि कम्पायारसरुणिमसर्वसमायद्ाक्षम् ॥ २२ ॥ 
पौषटिककर्मविपाकं पोष्पदीरं सविधसीन्नि कम्पायाः 1 
सद्राक्षेमात्तयोवनमभ्युदयं किंचिदर्षशरिमेषठैः ॥ २४ ॥ 
संभ्रितकाश्चीदेरो सरसिजदौ्भाग्यजाग्रदुत्से । 
संविन्मये विरीये सारखतपुरुषकारसाम्राज्ये ॥ २५ ॥ 
मोदितमधुकरविशिखं खादिमसमुदायसारकोदण्डम् 1 
'जाटतकोश्चीखेर्नमादिममारुण्यमेदमाकलये ॥ २६. 
उररीकृतकाश्चिधुरोयुर्वनिषर्दरविःदकृदरमधुधाराम् । 
उच्भस्तनेकरशीयुत्सवंर्दैरीयुपासिहे दभोः ॥ २७. 
एणरिश्ुदी्धसोचनमेनःपरिपन्मि संततं नमताम् । 

'एकाम्रनाथजीवितमेवपददूरमेकंमवेख्मे ॥ २८ ॥ * 
सयमानयुखं कोश्चीमयेमानं कंसरपिं देवताभेदम् ! 
दयमान वीक मुहुरययमनिन्दशरताभ्बुधो माः ॥ २९ ॥ 

१, करा. २. शसौधसीभनि' इति क-ख-ग-पाठः" 



० कल्यमाद । 

कुतुकजुषि काश्चिदेदरो कुमुदतपोराशिपाकशेखरिते 1 ̀ 
रुते जनो मनोऽयं कुलगिरिपरियृदकुरेकमणिदी्े ॥ ३० ॥ 
वीकषेमहि काञ्चिपुरे विपुरुस्तनकरशगरिमपरवधितम् । 
विद्रुमसहचरदेहं चिभ्रमसमवायसारसंनाहम, ॥ २१ ॥ 
करविन्दमोत्रयात्रं कूर्चरं किमपि नेमि कम्पायाः 1 
ङूरंकषकुचकुम्मं कुसुमायुधवीयसारसंरम्भम् ॥ ३२२ 
कुकक्तिकुचकिशोरैः कुर्वाणः कािदेरासीहारदस् । ̀ 
कुडूमशोणेनिचितं कुशरपथं शंमुसुकृतसंमरिः ॥ ३२ ॥ 
अङ्कितक्कुचेन केनचिदम्धंकरणाषयेन कमलानाम् 1. ` 

"अन्तःपुरेण दभोररुक्रिया कापि कल्प्यते काश्याः ॥ ३४ ॥ 
उररीकरोमि संततमूप्मरुफालेन . खितं पुंसा । 
'उपकभ्पमुचितखेरुनसुर्वीधरवंशसंपदुन्मेषम् ॥ २३५ । 
अद्कूरितसततनकोरकमङ्कारंकारमेकचूतपतेः । 

` आरूोकैमहि कोमरूमागमसंछछछापसारयाथाथ्यम् ॥.३६ ॥ 
पुञचितकरुणमुदश्चितरिल्ञितमणिकाश्चि किमपि का्चिपुरे । 
मञ्जरितमरदुखहासं पिञ्जरतनुरुचि पिनाकिमूरुधनम् 1 २७ ॥ 
रोरहृदयोऽसि शेमोर्खचनयुगकेन छेदयमानायार्म् ] ` 
राकितपरमरिवायां खावण्यामृततरङ्गमालायाम् ॥ ३८ ॥ 
मधुकरसहचरचिकुरमदनागमसमयदीक्षितकरक्चिः । › 
मण्डितकम्श्तीरेमज्गलकनदे्म मास्तु सारूप्यम् ॥ ३९१ 
वदनारविन्दवक्षोवमाङ्तरीवद्वदीमूता । । 

“पुरुषत्रितये तरेधा पुरंधिख्पाः त्वमेव कामाक्षि ॥ ४०-॥ 

१, “पिज्ञरित इति पुखकचुथ्येऽपि छन्दौ मङगदुषितः पाडः. 



पञ्चशती । ६ 

बाधाकरीं मवान्पेराधारायम्बुजेषु विचरन्तीम् 1 

आधारीकृतकाञ्ची बोधासृतवीचिमेव विभरलामः 1 ४१ ॥ 
करयाम्यन्तः शशधरकर्याङ्ितमोलिममठ्चिद्ख्याम् । 
अख्यामागमपीटीनिख्यां वल्याङ्कुन्दरीमम्बम् ॥ ४२ 

रावीदिपरमसाधकगुवीनीताय कामपीठजुषे । 
सवौकृतये सोणिमगवौय समर्प्यते हदयम् ॥ ४३ ॥ 
समया साध्यमयुञ्चैः समया बुद्धया सदेव शशीखितिया । 
उमया काञ्चीरतया न मया ठभ्येत किं नु तादाल्यम्॥४४॥ 
जन्तोस्तव पदपूजनसंतोषतरङ्ितस्य कामाक्षि । । 
बन्घो दि भवति पुनः सिन्धोरम्भःसु बम्भमीति शिख ॥ ४५ ॥ 

कुण्डलि कुमारि कटिके चण्डि चराचरसवित्रि चाण्डे । 
शुणिनि युहारणि युद सुरुमतं स्वां नमामि कामाक्षि ॥ ४६॥ 
अमिदाकृतिर्भिदाङृतिरंविदाङृतिरपि चिदाङृतिमौतः । 
अनंता तमहता अमयति कामाक्षि शाश्वती विशम् ॥४७॥ 
शिव शिव पृ्यन्ति समं श्ीकामाक्षीकदाक्षिताः पुरूषाः । 
विपिनं मवनममित्रे मित्रं रष्टं च युवतिबिम्बोष्ठम् ॥ ४८ ॥ 
कामपरिपन्थिकामिनि कामेश्वरि कामपीटमध्यगते । 
कामदुघा भव कमले कामके कामकोरि कामाक्षि ॥ ४९ ॥ 
मध्येद्दयं मध्येनिरिरं मध्येरिरोऽ्पिं वासव्याम् । 
चण्डकरशक्रकामुकचनद्रसमाभां नमामि कामाक्षीम् ॥ ५० ॥ 

१. “शीकतया' इति क-ख पुस्तकयोः, शीतख्या' इति च पुस्तके पाठः+ 
\. गुहारिणि' इति क-ख-ग-पाठः- ३. “रविदकृतिश्चिदाछृतिश्च मातः इनि 
प-ख-ग-पाटः. - 



&२९ काव्यमाल्य । 

अधिकाञ्चि कैषिरोकैरखिखगमयत्रतन्नमन्नमयेः । , 
अतिङ्रीतं ममर हृदयं विभरमश्षरद्रोदिजीवनोपये; ॥; ५१ ॥ 
नन्दति मम हृदि काचन मद्दिरयन्ती निरन्तरं काञ्चीम्. + 
इन्दुरविमण्डक्कुवा विन्दुवियन्नादपरिणता तरुणीः ॥ ५२ ॥ 
शम्पार्तासवर्णं संपादयितुं मवज्वरचिकिःसाम् । 
छिम्पामि मनसि कंचन कम्पातटरोहि सिद्धभेषञ्यम् ॥ ५३ ॥ 
अनुमितकुचकाटिन्यामपिवक्षःपीठमङ्गजन्मरिपोः । 
आनन्ददां भजे तामानङ्खतरह्मतत्त्वमोधिसिराम् ॥ ५४ ॥ 
रेक्षिषि पाशाङ्कशधरहस्तान्तं निसयार्हवृततान्तम् । 
अधिकाञ्चि निगमवाचां सिद्धान्तं रूलपणिद्युद्धान्तम् ॥ ५५ ॥ 
आहितविखसमङ्गीमात्रह्मस्तम्बिल्पकल्यनया । 

आधितकाश्चीमतुलमायां निस्फूतिमाद्विये वियाम् ॥ ५६ ॥ 
मूकोऽपि जरिरुटु्गतिशषोकोऽपि सरति यः क्षणं भवतीम् । 
एको भवति सु जन्तुखाकोत्तरकीर्तिरेव कामाक्षि ॥ ५७ ॥ 
धश्चदराव्णैरूपं कंचन काश्चीविहारधैरेयम् । 
पञ्चररीयं शंमोर्य्चनवेदग््यमूरुमवरम्बे ॥ ५८ ॥ 
परिणतवतीं च्तुधी पदवीं सुधियां समेत्य सौषुम्भीम्ः । 
पैञ्चारादणकल्पितपदशिल्यां तां नमामि कामाक्षीश् ॥ ५९ ॥ 
छौदिक्षन्मस गुरुरडादिक्षान्ताक्षरास्पिकां विद्याम् । 
खादिष्ठचापदण्डां नेदिष्ठमव कामपीटगतार् ॥ ६० ॥ 
वष्यामि दर्षितसरशामुनया काञ्चिपुरि इतासनया । 
वासनया सकटजगद्धासनया कलितशचम्बरासनयां ॥ ६१ ॥ 

"असमदार' इत्ति क ख-ग-पाठः. २. पश्वासदर्णः इतिं क-ख-ग-पाठः. 

२ आदिक्षतु उपदिष्टवान्, ४. इक्षुधनुधारिणीम्, 



पञ्चलती ।; ६२ 

प्रेमवती कम्पायां सखेम॑वती यतिमनःयु. मूमवती । 
सामप्रती नित्यगिरा, सोमवती' शिरसि मातिः हैमवती ॥ ६२ ॥ 
कौतुकिना कम्पयां कोघुमचापेन कीष्ितेनान्तः । 

} कुलदैवतेन महता ईुख्यर्युद्र धुनोतु" नः प्रतिभा ॥ ६२ ॥ 
केनापि मिरितिदेहा, यूना खाहासहायतिख्केन } 
सहकारमूरुदेरे संविद्रूपा कुडभ्बिती समते ॥ ६४ ॥ 
कुमदरगर्वसंप्रकरोषगृहंः मातिः काञ्चिमध्यगतम् ॥, 

सथापितमसिन्कथमपि. गोपितमन्तर्मया मनौरलञम् ॥ ६५ ॥ 
दग्धषडध्वारण्यं. दरदकितकुसुस्भसंभतारण्यम्, । 
कर्ये नवतार्प्यं कस्यातटसी्नि किमपि कारुण्यम् ॥ ६६. ॥ 
अधिकाश्चि वथमानानतुखं करवाणि पारणामक्ष्णे;। 
आनन्द्पाकभेदानरुणिमपरिणामगर्वपहनितान् ॥ ६७ ॥ ̀ 
बाणसणिपाशकायकपाणिममरं कमपि कामपीरगतम्.। 
एणधरकोणनूडं शञोणिमपरिपाकभेदमाकल्ये. ॥ ६८ ॥ 
किं वा फलति, ममान्यर्विम्बाधरचुम्बिमन्दहासमुखी । 
संबाधकरी तमसामम्बा जागतं मनसि कामाक्षी ॥ ६९ ॥ 
मन्चे सदाशिवमये परदिवमयरुकितपेोष्पपथैडके । 
अधिचक्रमध्यमाक्ते कामाक्षीं नाम किमपि मम माम्यम्॥ ५५. ॥ 
रक्ष्योऽसि कामपीटीरासिकया धनङृपाम्बुराशिकया । 
श्ुतियुवतिकुन्तरीमणिमालिकया तुहिनरैर्वाछिकया ॥ *७१॥ 
रये पृरहरजाये माये तव तरुणपट्वच्छाये । 
चरणे चन्द्राभरणे काश्चीररणे नतार्तिसंहरणे ॥ ७२ ॥ 

५ स्थ्नीतमीः > केश्वरठती 2 समोच्य 



६४ काव्यमखाः.। 

र 

मूतिमयि मुक्तिबीजे मूर्धि सवकितचकोरसाग्राज्ये । 
मोदितकम्पाङूे सुहुधेहुर्मनसि यमुदिषास्राकम् ॥ ७२ ॥ 
वेदमयीं नादमयीं बिन्दुमयीं परपदोयदिन्दुमयीम् । 
मब्रमयीं तत्रमयीं प्रकृतिमयीं नौमि विश्वविङृतिमयीम्॥ ७४ ॥ 
पुरमथनपुण्यकोरी पुञ्जितकविरोकमूक्तिरसधारी । 
मनसि मम कामकोरी विहरतु करुणाविपाकपरिपारी ॥ ७५५॥ 

कुटिरं चट प्रथुङं मृदुर कचनयनजघनचरणेषु । 
अवलोकितमवलम्बनमधिकम्पातरममेयमसामिः ॥ ७६ ॥ 
मत्यखुख्या दृष्टया प्रसाददीषाङ्करेण कामाक्ष्याः 1 
परयामि निसुलमहो पचेलिमं किमपि परशिवोद्ासम्॥ ७७ ॥ 
विद्ये विधातृनिषये कात्यायनि कालि कामकोटि कले । 
भारति भेरवि भद्रे शाकिनि शांभवि शिवे स्तुवे भवतीम् ॥ ७८ ॥ 

माठिनि महे्चचारिणि काश्चीखेलिनि विपक्षकालिनि ते । 

शूछिनि विद्रुमशाछिनि सुरजनपाछिनि कृपाठिनि नमोऽस्तु ॥७९॥ 
देरिक ईति किं राङ्के तत्तादक्तव नु तरुणिमोन्मेषः । 
कामाक्षि शूलपाणेः कामागमरतंत्रयज्ञदीक्षायाम् ॥ ८० ॥ 

वेतण्डकुम्भडम्बरवैतण्डिककुचभरार्तमभ्याय । 
कदमरचे नमस्यां रंकरनयनाम्रताय रचयामः ॥ ८१ ॥ 
अधिकद्धितमणिकाञ्चनकाञ्चीमधिकाश्चि कांविद्राक्षम् । . 
अवनतजनानुकम्पामनुङृम्पाकरूरुमसदनुकरूखाम् ।॥ ८२ ॥ 

३, श्ुषुदुषा' इति क-ख गाठ. २. “नस्तुलयेः इति क-ख -ग-पाठः- मुमुडुषा' इति क-ख-ग-पाठः. २. “निस्तुलल्ये" इति क-ख-ग-पाठः. 

, नविपक्षहालिनिः इति क-ख-ग-पाठः. ४. ति जु किमेषः शङ्के" इद्धि 
य-पाठः. ५, "तन्नयन्न' इति घ-पाठः- ६. (कमख्चये' इति क-ख-घ-पाठः. 



पश्चराती ६५५ 

परिचितकम्पातीरं पर्वैतराजन्यसुकृतसंनाहम् । 
परगुरे्ृपया वीक्षे परमशिवोत्सङ्गमङ्गखभरणम् ॥ ८३ ॥ 

दग्धमदनख शंभोः प्रथीयसीं ब्रहमचयेवैदग्धीम् । 
तव देवि चतुरिमश्री तरणिमपको न चक्षमे मातः 1.८४ ॥ 

मदजटतमारुपश्रा वसनितपत्रा कराहतखनित्रा । 
विहरति पुिन्दयोषा गुज्ञामूषा फणीन्द्रकृतवेषा ॥ ८५ ॥ 

अङ्के शुकिनी गीते कौतुकिनी परिसरे च गायकरिनी । 
जयसि सविधेऽम्ब भेरंवमण्डलिनी श्रवसि श्धकुण्डरिनी ॥ ८६ ॥ 

येणतजनतापवगौ कतरणसगी ससिंहसं सगा } 
कामाक्षि उदितभ्यी हतरिपुवर्गा त्मेव सा दुर्ग ॥ ८७ ॥ 
श्रवणचर्दरेतण्डा समरोदण्डा धुंतासुररिखण्डा । | 
देवि कठितात्रखण्डा धरतनरसुण्डा तमेव चायुण्डा ॥ ८८ ॥ 
उर्वीधरेनद्रकन्ये दर्वीभरितेन भक्तपूरेण । 
गुवींमकि्चनार्विं खर्वीकुरुषे तमेव कामाक्षि ॥ ८९ ॥ ` 
तीडितरिपुपरिपीडनभयदहरणनिपुणहरमुसख । 
कोडपतिभीषणमुखी कीडसि जगति त्वमेव कामाक्षि ॥ ९०॥ 

सरमथनवरणलोला मन्मथहेखविखसमणिश्ाखा । 
कनकरुचिचौ्यशीखा त्वमम्ब वाल करालधृतमारा ॥ ९१॥ 

विमख्पदी कमल्कुटी पुखकर्दराक्षशसदस्तपुरी । =, 
कामाक्षि पक्ष्मराक्षी कङितिविपञ्ची विश्ठासि वैरश्ची ॥ ९२॥ 

इति क-ख-ग-पाठः. ४. सर्वेषु पुस्तकेष्वयमेव दुष्टः पाञेऽखि. ५.-म- 
ठघटीः इति छ-पाठः. 

१ 



५५ काव्यमासा । 

कुङ्कमरुविपिज्गमखक्पङ्किरयुण्डालिमण्डितं मातः । 
जयति तव रूपभेदं अपपटयुस्तकवरामयानकरम् ॥ ९३ ॥ 
कनकमणिकरितभूषां काटयसकरुहायमानकान्तिजाखाम् । 
„कामाक्षि शीख्ये त्वां कपारद्यूखाभिरामकरकमलाम् ॥ ९४ ॥ 
सोहिति्ैपुज्ञमध्ये मोदितमुवने मुदा निरीक्षन्ते । 
वदनं तव कुचयुगलं काञ्चीसीमां च केऽपि कामाक्षि ॥ ९५ ॥ 
जैरुषिद्िगुणितहुतवहद शदिनेशक़खधिनेयदेः । 
नजिनिर्मदेशि गच्छसि पर्वोत्तमं तं करन्धधृतनछिनम् ॥ ९६ ॥ 
सच्छृतदेरिकचरणा सनीजनि्वींजयोगनिश्रेण्या । 
सपवगैसोधवरमीमारोहन्त्यम्ब केऽपि तव कृपया ॥ ९७ ॥ 
अन्तरपि बहिरपि त्वं जन्तुततेरन्तकान्तङ्कदर्हते । 
चिन्तितसंतानकल संततमपि संतनुष्य महिमानम् ॥ ९८ ॥ 
जय जय जगदम्ब शिवे जय जय कामाक्षि जयजयाद्विपुते । 
जय जय महेरादयिते जय जय चिद्रगनकौमुदीधरे ॥ ९९ ॥ 
आ्याद्चतकं भक्त्या पटतामायीकराक्षेण । 
निःसरति वदनकमखद्वाणी पीयूषधोरणी दिव्या ॥ १०० ॥ 

इति श्रीमूककनिखावैभौभङृतौ पञ्चशलामायौज्ञतकं चतुर्थम् । 

स्तुतिशतकम् 
पाण्डित्यं परमेश्वरि स्तुदिविधो नैवाश्रयन्ते गिरां 

दैरश्चान्यपि गुम्फनानि बिगरद्रवीणि शर्वाणि ते । . 
० 9. “जपवट' इति घ-पाटई. २. सर्वेषु पुस्केष्वयमेव छन्दोभङ्गयुक्तः पाठ 
३. कुञजमध्येः इति ग-पाठः ^किमपिः इति क-ख-ग-पाठ 

५. इयमायापिं च्छन्दोमहदूपितेव. ६. 'सवेत्तर' इवि धषु. “संता 
नवता" दति. घ-पाठः. <. इयमा्या धपते नासि 



पश्चदाती । ६७ 

स्तोतुं स्वां परिफएुदनीरुनछिनदयामाक्षि कामाक्षि मां 
वाचाटीक्ररते तथापि नितरां त्त्पादसेवाद्रः ॥ १ ॥ 

तापिच्छसवकल्िषे तनुभृतां दारिव्ययुद्राद्धिष 
संसाराख्यतमोमुषे पुररिपोवौमाङ्कसीमाजुषे । 

कम्यातीरसुपेयुषे कवयतां जिहाकुरीं जग्मुषे 
विश्वतराणमुषे नमोऽस्तु सततं तसै प्रज्योतिषे ॥ २ ॥ 

ये संभ्यारुणयन्ति दंकरनटकान्तारचन्दराभकं 
सिन्दूरन्ति च ये पुरंदरवधूसीमन्तसीमान्तरे । 

पुण्यं ये परिपक्षयन्ति भजतां काञ्चीपुरे माममी 
पायासुः परमेश्वसणयिनीपादोद्धवाः पांसवः ॥ ३ ॥ 

कामाडम्बरपूणेया शरिर्चा कञ्रसितानां तिषा 
कामारेरनुरागसिन्धुमधिकं कल्छोटितं सन्वत्री । 

कामाक्षीति समस्तसजननुता कल्याणदात्री नृणां 
कारुण्याकुकमानसा भगवती कम्पातटे जृम्भते ॥ ४ ॥ 

कामाक्षीणपराक्रमप्रकटनं संमावयन्ती दशा 
स्यामा क्षीरसहोदरसितरविप्रक्षाछिताशान्तरा । 

वामाक्षीजनमेोकिमूषणमणिर्वाचां षरा देवता 
कामाक्षीति विभाति कापि कंहणा कम्पातरिन्यास्दे ॥ ५ ॥ 

यामा काचन चन्द्िकात्र सुघने पुष्यालनामानने 
सीमा्ूत्यकवित्वपषेनननी या कापि कादम्बिनी । 

मारारातिमनोविमोहनविधो काचित्तमःरुन्दटी 
कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षरहरी कामाय मे कल्यताम् ॥ ६ ॥ 

१. चवसर्ता' इति घ-पाठः, २. “चाः इति क-ख-ग-पाठः. ३. तरणी 
इति क-ख-ग-पाऽः. 



६८ कान्यमास । 

ओओोढध्वान्तकदम्बके कुसदिनीपुष्याङ्करं द्रीय- 
ज्योत््ञासंगमनेऽपि कोकमिथुनं मिश्रं समुद्धावयन् । 

काणिन्दीरदरीदां प्रकरयन्क्मां नमखद्धुतां 
कथित्रेत्रमहोत्सचो विजयते काञ्चीपुरे शूलिनः ॥ ७ ॥ 

त॑त्रामूततमालनीष्टुषमेसलारण्यटीखगृहै- 
सारानाथकिशोररान्छितकनैसताम्रारविन्देश्षेः । 

मातः संश्रयतां मनो मनसिजपागस्भ्यनाईिषमेः 

कम्पातीरचर्नसलनमरैः पुष्याङ्करः शंकरः ॥ ८ ॥. 
निलयं निश्चरुतासुपेल्य मस्तां रक्षाविधिं पुष्णती 

तेजःसंचयपारवेन किरणानुष्णदुतेयैष्णती । 
काश्चीदेदागतापि दीतिजननी विश्वान्तरे जृम्भते 

काचिचधित्रमिह स्मरतापि मनप्रो निोपिका द्रीपिका ॥ ९ ॥ 
कान्तेः केशरूचां चयैभ्रमरितं मन्दसितैः पुष्पितं 

' कान्त्या पष्वितं पदाम्ुरुटयोर्ने्रत्विषा पत्रितम् | 
कम्पातीरवनान्तरं विदधती कल्याणजन्मखदी 

काञ्चीमध्यमहामणिर्विजयते काचिक्छपकन्दरी ॥ १० ॥ 
राकाचन्द्रसमानकान्तिवदना नाकाधिराजस्तुता 

मूकानामपि कुर्वती स॒रधुनीनीकारवाम्बैभवम् । 
श्रीकाश्चीनगरीविहाररपिक्ा योकापहत्री चता- 

मेका पुण्यपरम्परा पञ्ुपतेराकारिणी राजते ॥ ११ ५ 
"जाता श्षीतरुशैतः धुकृतिनां दद्या परं देहिनां 

रोकृानों क्षणमात्रससरणतः संतापविच्छेदिनी । 

१ पृस्तरकचतुष्टयेऽप्यञ्चदध एवायं शोकः, २. "अदो" इति घ-पाठः. 



प्रचरी । ६९ 

आश्वयै बहुखेरुनं वितनुते नेश्वल्यमाविभ्ती 
कम्पाया्तटसीन्नि कापि तखिनी कारुण्यपाथोमयी ॥ १२ ॥ 

एक्यं येन विरच्यते हरतनो दम्भावुंमावके 
` रेखा य्तचसीश्ि रेखरदशां नेराकरी गाहते ! 
यन्न मुहुरेति येन स महान्मेनापखः सरानुमा- 

न्कम्पाद्रीरविहारिणा सदरणात्ेनैव धान्ना वयम् ॥ १३ ॥ 
सक्ष्णोश्च सनयोः धरिया अ्रवणयोबीहोश्च भूं स्प्रस- 

ुतसेन सुखेन च प्रतिदिनं दद्यन्पयोजन्मने । 
माधुर्येण गिरां गतेन, ग्रदुना हसाङ्गनां हिषय- 

न्काव्वीसीन्नि चकासति कोऽपि कवितासंतानवीजाङ्करः ॥१४॥ 
खण्डं चान्द्रमसं वतंसमनिं काञ्चीपुरे खेन 

कारायर्छवितस्करी तनुरूचिं कर्णेजपे रोचने । 
तारुष्योष्मनसखंपचलनभरं अङ्कास्थदं कुन्तं 

भाग्यं देशिकसंचितं मम कदा संपदयेदभ्विके ॥ १५ ॥ 
तन्वानं जनकेठिसोभसरणिं नैसर्गिकीणां गिरा 

केदारं कविमष्छसुक्तिर्हरीसस्यश्ियां शाश्वतम् । 
अंहोवश्चनचुञ्च किंचन भजे काञ्चीपुरीमण्डनं 

यीयच्छवि पाकशासनमणेः पोष्पेषवं पोर्षंम् ॥ १६ ॥ 
आलोके मुखपङ्कजे च दधती सौघाकुरीं चादुरी 

चूडारंक्रियमाणपद्कजवनीवैरागमपक्रिया । 
मुग्धसेरसुखी पनसलनतरी मूच्छारमध्यट्ि वा 

काश्चीसीमनि कामिनी विजयते काचिल्जगन्मोहिनी ॥ १७॥ 
१. दिमाल्यः. २. भमूलस्छखो' इति सरवपुस्वकपाठः, ३, “सनतट' इहि 

क-ख-ग-पाटः. ४, इन्द्रनीरप्रभसिति भावः. 



५५० काव्यमाख । 

यसिंन्नम्ष भवत्कटक्षरजनी मन्देऽपि मन्दसित- 
ज्योत््ासंखलपिता मवत्यमिखुखी तं प्रत्य देहिमैम् । 

द्ाक्षामाक्षिकमाधुरीमदभखीडाकरी वैखरी 
कामाक्षि खयमातनोत्यमिखतिं वामेक्षणेव क्षणात् ॥ १८ ॥ 

काछिन्दीजरुकान्तयः सितरुचिखर्वाहिनीपाथसि 
मरदध्वान्तरुचः स्फुटाधरमहाखोहित्यसंध्योदये । 

माणिक्योपट्कुण्डलांशुहिखिनि व्यामिश्रधूमध्रियः 
कल्याणेकमुवः कटक्षुषमाः कामाक्षि राजन्ति ते ॥ १९॥ 

कठ्कटरणत्काञ्ची कोच्ची विमूषणमारिका 
कचभररुसचन्द्रा चन्द्रावतससधर्मिणी । 

कविकुरुगिरः भावं श्रावं मिकसपुलकाङ्करा 
विरति सम्य च्म्पलट. परिद्रोप्ते ५ २० ५ 

स्रसवचसां वीची नीचीमवन्मधुमाधुरी 
भरितथुवना कीरतिमूर्िर्मनोमवजित्वरी । 

जननि मनसो योग्यं भोग्यं नृणां तवं जायते 
कथमिव विना काश्चीमूषे कराक्षतरङ्गितम् ॥ २१ ॥ 

अमरितसरिपूरे नीरोत्यल्प्रमया भया- 
नतजनतमःसण्डी तुण्डीरसीतनि विनम्भते । 

अचरुतपसामेकः पाकः यसूनशरासन- 
म्रतिभटमनोहारी नारीकुरेकरिखामणिः ॥ २२ ॥ 

भधुरवचसो मन्दसेरी भतज्ञजगामिन- 
सतर्हणिमजुषसापिच्छाभास्तमःपरिपन्थिनेः । 

,१.८एव इति क-ख-ग-पाठः. २, देहिनाम्" इति क-ख-पाठः. ६. वाणी, 



पश्वराती । ७१, 

कुचमरनताः कुरुमद्रं कुरक्बिरोचनाः 
ककितकरुणाः काश्चीमाजः कपालिमहोत्सवाः ॥ २३ ॥ 

कमटसुषमाकेक्षारोहे विचक्षणवीक्षणाः ` 
कुमुदसुक्ृतक्रीडाचूडारकुन्तस्बन्धुराः । 

रुचिररुचिमिसापिच्छश्रीप्रपश्चनयुञ्चवः 
पुरविजयिनः कम्पातीरे स्फुरन्ति मनोरथाः ॥ २४ ॥ 

कलितरतयः काश्चीटीटविधौ कविमण्डटी- 
वचनरुहरीवासन्तीनां वसन्तविभूतयः । 

कुशरबिधये भूयाघुर्मे कुरडविरोचनाः 
कुघुमविशिखारातिरक्ष्णां कुतूहरविभमाः ॥ २५ ॥ 

कृवकिततमःखण्डास्तुण्डीरमण्डरमण्डनाः 
सरसिजवनीसंतानानामरुतुदरोखराः । 

नयनसरणेनदीयांसः कदा नु भवन्ति मे 
तरुणजरदर्यामाः शंभोस्तपःफरविभ्रमाः ॥ २६ ॥ 

अचरममिषुं दीनं मीनध्वजस्य मुखश्रिया 
संरसिजभुबो यानं म्हानं गतेन च मञ्चुना । 

त्रिद॑शसदसामननं खिन्नं गिरा च वितन्वती 
तिरुकयति सा कम्पातीरं त्रिरोचनयुन्दरी ॥ २७ ॥ 

जननि भुवने चद्कम्येऽदहं कियन्तमनेहसं 

कुपुरूषकरभरदटेषनेरदरंभरिः । 
तरूणकरुणे तन्दराश्ये तरङ्गय लोचने 

नमति मयि ते किंचिकाञ्चीपुरीमणिदीपिके ॥ २८ ॥ 
१. मीनध्वजख प्रथमं बाणमरविन्द्रूपं मुखश्रिया दीनं निततन्व्ीखन्वयः- 

२. हंसम्. २३. पीयूषम्. 



७२ काब्य॒मास । 

सुनिजनमनःपेरीरलं स्फुरत्करुणानरी- 

[; विहरणकलगेहं काञ्चीपुरीमणिमूषणम् । 
जगति महतो मोहम्याधेवरेणां परमौषधं 

पुरहरदशां साफध्यं मे पुरः परिनम्भताम् ॥ २९ ॥ 

सुनिजनमनोधान्ने धाम्ने वचोमयजाहवी- 
हिमगिरितरराम्भारायक्षराय परातमने । 

विहरणजुषे कोश्चीदेरो महेश्वरोचन- 

तरिक्तयसरसक्रीडासोधाङ्गणाय नमोनमः ॥ ३० ॥ 
मरकतरूचां प्रादेशं मदेधरचक्षुषा- 

ममृपर्हरीपूरं पारं भवाख्यपयोनिधेः । 
सुचरितफरं काञ्चीभाजो जनस परचेकिम 

हिमरिखरिणो वंशं वर्तसमुपासदे ॥ ३१ ॥ 
भ्रणमनद्िनारम्भे कम्पानदीपसि तावके 

सरसकवितोन्मेषः पूषा सतां समुदश्चितः । 
प्रतिमरमहापोरभ्रोयत्तविखकुम॒द्रतीं 

नयति तरसा निर्द्रामुदरां नगेश्वरकन्यके ॥ ३२ ॥ 
दामितज्ञडिमारम्भा कम्पातटीनिकटेचरी 

निहतदुरितस्तोमा सोमा्मुद्रितकरन्तसा । 
फलितयुमनोवान्छा पाञ्चार्युधी परदेवता 

सर्फख्यतु मे नेत्रे गोत्रेश्वरपियनन्दिनी ॥ ३३ ॥ 

१. श्राग्मागा्य" इति क-ख-ग-पाठः. २. 'अचिरायः इति ध-पाटः. 

३. 'समुद्ति' इति ख-ग.पाठः. ४. "तन्द्रासुदया' इति घ.पाठः. ५. (कु- 
न्ती" इति स-घ-पाठः. ६. दहिमाल्यषुता. 



-पञ्चद्यती । 

मम तु धिषणा पौढ्या जाढव्यातिरेक कथं त्वया 
ऊुमुद॑सुषमामित्रीपात्रीवतंसितकुन्ताम् । 

जगति दामितस्तम्भां कम्पानदीनिख्यामसौ 
श्रयति हि गर्रन्द्रा चन्द्रवतससधर्मिणी ॥ ३४ ॥ 

परिमलपरीपाकोद्वेकं पयोसुचि काञ्चने 
शिखरिणि पुनर्ैधीभावं शरिन्यरुणातपम् । 

अपि च जनयन्कम्भोटेक्ष्मीमनम्बुनि कोऽप्यसौ 
कुुमधनुषः काश्चीदेरो चकास पराक्रमः ॥ ३५ ॥, 

पुरदप्नयितुबामोत्सज्गथटेन रसक्घया 
सरसकविताभाजां काश्चीपुरोदरसीमया 1 

तटपरिसी्वहारद्रेयचोभिरछ्त्रमेः 
किमिव न वुामसचेतो महेश्वरि गाहते ॥ ३६ ॥ 

नयनयुगटीमासाकीनां कदा नु फलेग्रहि 

विदधति गती व्याकुवीणा गजेन्द्रवमक्तियाम् । 
मरकतरुचौ देहे  मादेशवराः सननमप्रिताः 

युङृतविभवाः प्राज्चः काश्चीवतसधुरंधराः ॥ ३७ ॥ 

मनसिजयश्चःपारम्पयै मरन्दञ्चरीयुवां 
कविकुरुगिरां कन्दं कम्पानदीतदमण्डनम् । 

मधुररुछितं मत्कं चद्र्मनीषिमनोदरं 
पुरविजयिनः सर्वखं त्पुरस्कुर्ते कदा ॥ ३८ ॥ 

शिथिकिततमोढीखं नीलारविन्दविखोचनां 
ददनविरुपत्फाखं श्रीकामकोरिमुषासहे । 

७३. 



७४ कान्यमाख । 

करधृतरसच्छरलां कामारिचित्तमनोहरां 
मनसिजङ्ृपारेखां रोकलकामलिकेक्षणाम् ॥ ३९ ॥ 

कलाटीराशाखा कविकुरुवचःकैरववनी- 

शरज्योर्साधारा शशधरशिद्ु्ध्यमुकुरी । 
पुनीते नः कम्पापुलिनतटसौदाद॑तरला 
कदा च्च्मा्गं कनकगिरिषानुष्कमदिषी ।॥ ४० ॥ 

नमः सतान्नपरेभ्यः सनगरिमगर्वेण गुरुणा 
दघानेभ्यश्यूडाभरणमसृतस्यन्दशिरिरम् 1 

सदा वास्तव्येभ्यः सविधमुवि कम्पाख्यसरितो 
यशोग्यापरेभ्यः दुकृतविभवेभ्यः वैशुपतेः ॥ ४१ ॥ 

असूयन्ती काचिन्मरकतरचो नाकिसुकुरी- 
कदम्बं चुम्बन्ती चरणनखचन्दरडुपर्रैः । 

तमोमुद्रां विद्रावयतु मम कश्चीनिख्यना 
हरोत्सङ्कश्रीमन्मणिगृहमहादीपकर्िकिा 1! ४२ ॥ 

अनायन्ता काचिस्युजननयनानन्दजननी 

निरन्धाना कान्ति निजरुचिविलपिर्मरशुचाम् । 
सरारेस्तारस्यं मनसि जनयन्ती खयमहो 

गरुत्कम्पा शम्पा परिरुसति कम्पापरिसरे ॥ ४३ । 
सुषाडिण्डीरश्रीः सितरुचिषु तुण्डीर विषयं 

पारिषकुर्गणासौ परिहसितनीरोत्पकरचिः 1 
सनाभ्ामानम्रा सबकयतु मे काह्किततरं 

दशामेश्ानीनां युकृतफरपाण्डित्यगरिमा ॥ ४४ ॥ 

१. काखारि' इति क-ख-ग-पाठः. २. कनकगिरिणा मेर्णा बालुष्को 
धनुष्मान् रिवः तख महिषी. ३. रतिपतेः इति घपाठः. 



पञ्चशती । ̀ ७ 

कृपाधाराद्रोणी कूपणपिषणानां प्रणमतां 

निहघ्री संतापं निगमसुकुरोत्तसकलिकि ¦ 

परा काश्चीठीखपरिचयवती परवैतसुता 
गिरां नीवी देवी गिरिशपरतश्रा विजयते | ४५ ॥ 

कवित्वशीकन्दा सुङृतपरिपादी हिमगिरे- 

विधात्री विश्वेषां विषमश्चरवीरध्वजपटी । 
सखी कम्पनदाः पदहसितपाथोजयुगटी 

युराणी पायान्नः युरमथनसाम्राज्यपद्रवी ॥ ४६ । 

- दरिद्राणा मध्ये द्रदलितितापिच्छसुषमाः 
स्नाभोगङ्चान्तासरुणहरिणाङ्कङ्कितकचाः 

हराधीना नानाविबुधमुकुरीचुम्बितपदाः 

कदा कम्पातीरे कथय विहरामो गिरिघते ॥ ४७ ॥ 
वरीव खेमा लवि मम गिरां देवि मनसो 

नरीनरवं भरौढ वदनकमले, वाक्य्ह्री । 
चरीचु परज्ञाजननि अडिमा नः र्पैरजने 

सरीसर्तु सैर जननि मयि कामाक्षि करुणा ॥ ४८ 1 
क्षणं ते कामाक्षि अमरसुषमाशिक्षणगुरः 

केटाषव्य्षेपो मम मवतु मोक्षाय विपदाम् । 
रीन खरं वचनरहरी निजैरपुरी 

सरिद्रीचीनीचीकरणपटुरासे मम सदा ॥ ४९ ॥ 
पुरसान्मे सूयः प्र्चमनपरः सान्मम सजा 

म्रचारसते कम्पातटविहतिसंपादिनि दसः । 

१, मूलधनम्. २. सीणाः. ३. 'जडिमानं' इति क-ख-ग-पाठः. ४. शत्रुजने. 



७६ कान्यमाला । 

इमां याच्जामूरीकुर सपंदि दूरीकुर तमः- ~ 
परीपाकं म॑त्कं सपदि बुधलोकं च नय माम् ॥ ५० ॥ 

उदश्चन्ती काश्चीनगरनिख्ये त्क्तरूणया 
सृम्द्धा. वाग्धारी प्ररिदसितमाध्वी कवयताम् । 

उपादत्ते मारपरतिभरजयाजूरसकुरी- 
कुटीरोहयसिन्याः शतमखतरिन्या जयपटीम् ॥ ५१ ॥ 

श्रिये विद्यां द्याजननि नमतां कीर्तिममितां 
सुपुत्र प्रादे तव जननि कामाक्षि करूणा । 

तरिखोक्यामाधिक्यं तिपुरपरिपन्थिप्रणयिनि 
प्रणामस्तत्पादे. रामितदुरिते किं न कुरते ॥ ५२ ॥ 

मनःस्तम्भं स्तम्भं गमयदुपकम्पं प्रणमतां 
-सद ररर -भर प्चिकुरिरररुम्यपनिकरप् 1 

गिरां दूरं खरं धृतशयिकिशोरं पशुपते- 
ईशां भोग्यं योतय. तुहिनगिरिमाग्यं विजयते ॥ ५३ ॥ 

धनद्यामान्कामान्तकमदहिषि कामाक्षि मधुरा- 
न्दरं पातानेतानमृतजटश्ीताननुपमान् । 

भवोत्पाते मीते मयि वितर नाथे इढमव- 
न्मनःशोके मूके हिमगिरिपताके करुणया ॥ ५४ ॥ 

नतानां मन्दानां भवनिगड्वन्धाकुरुधियां 
सान्ध्यं रन्धानाममिरषितसंतानरुतिकाम् । 

रन्ती कम्पायास्तटसुवि सवित्रीं त्रिजगतां । 
सराम्रसतां नित्यं सरमथनजीवातुकटिकाम् ॥ ५५ ॥ ̀ 

१, मूक इति क-ख -ग-पाठः. २, मदान्प्यं' इति क-ख-ग.पारः- 



पञ्चराती । 

परा विद्या हृयाभरितमदनविधा मरकत- 
प्रभानीख ठीखपरवरितशूायुधमनाः । 

तमःपूरं दूरं चरणनतपोरंदरपुरी- | 
मृगाक्षी कामाक्षी कंमरूतरलक्षी नयतु मे ॥ ५६ ॥ 

अहंताख्या मत्कं कवस्यति -हा हन्त हरिणी 
हात्संविद्रप, हरमहिषि सस्याङ्करमसाो । 

कटाक्षव्याक्षेपप्रकरहरिपाषाणपरे- 
रिमासुचेसचायय किति कामाक्षि कपया ॥ ५७ ॥ 

बुधे वा मूके वा तव पतति यसिन्क्षणमसौ 
कटाक्षः कामाक्षि प्रकटजडिमक्षोदपरिमा । 

कथंकारं नासे करमुकुख्चूडाख्मुकुग 
नमोवकं बरूु्मसुचिपरिपन्थिपभूृतयः ॥ ५८ ॥ 

प्रतीचीं पदरयामः प्रकटरुविनीवारकणिश्च- 
प्रभासभीचीनां प्रदकितषडाधारकमसाम् । 

चरन्तीं सौषुम्णे पथि परपदेन्दुप्रविगर- . 
स्युधाद्रा कामाक्षीं परिणतपरज्योतिरुदयाम् ॥ ५९. ॥ 

अम्भारातिप्रभृतिसुकुरीः पादयोः पीठयन्ती 
गुम्फान्वाचां कविजनकृतान्खेरमारामयन्ती । 

हम्पारक्षमीं मणिगणसूचापारेः प्रापयन्ती 
कम्पातीरे कविपरिषदां जम्भते भाग्यसीमा ॥ ६० ॥ 

चन्द्रापीडं चतुरवदनां चच्चरापाङ्गटीखं 
कुन्दसेरां ऊुचमरनतां कुन्तरोदधूतमृज्ञाम् । 

७७ 

१, कमलो इहरिणविशेषः, २. सोमः इति क-ख-ग-पाठः, ३, इन्द्रायाः 



७८ काव्यमासख । 

मारारातेर्मदनशिखिनं -मांसरं दीपयन्तीं 
कामाक्षीं तां कविकुरगिरां कल्पवदीयुपासे ॥ ६१ ॥ 

कालम्भोदप्रकरसुषमां कान्तिभिस्तजेयन्ती 
कल्याणानाभदयसरणिः करेपवह्टी कवीनाम् 1 

कंदपीरेः पियसहचरी कल्मषाणां निहन्री 
काश्चीदेरं तिख्कयति सा कापि कारुण्यसीमा ॥ ६२ ॥ 

उरीकुर्वनररसिजतटे चातुरीं भूधराणां 
पायोजानां नयनयुगले पारिपन्ध्यं वितन्वन् । 

कम्पातीरे विहरति स्वा मोषयन्मेधरैलीं 
कोकद्रेषं शिरसि कख्यन्कोऽपि विचयाविरोषः ॥ ६३ ॥ 

काञ्चीटीरापसिवियवती कापि तपिच्छरक्ष्मी- ` 
जौख्यारण्ये हुतवहरिखा जन्मभूमिः कषायाः । 

माकन्दश्रर्मधुरकविताचातुरीकोकिखनां 
मार्गे मूयान्मम नयनयोमान्मथी कापि विद्या ॥ ६४ ॥ 

सेवुर्मातर्मरकतमयो भक्तिमाजां भवाब्धौ 
लीखखेख कुवर्यमयी मान्मथी वैजयन्ती । 

काञ्चीभूषा पञुपतिदशां कापि काराञ्जनाटी 
मक्कं दुःखं रिथिल्यल्ु ते मञ्चलापाङ्गमाल ॥ ६५ ॥ 

व्यावृध्वानाः कुवख्यद्रप्रक्रियवैरमुद्रा 
व्याकुर्वाणा मनसिंजमहाराजसाम्राज्यलक्ष्मीम् । 

काश्वीटीखाविहतिरसिके काहिं नः क्रियासु- 
वधच्छेदे तव नियमिनां बद्धदीक्नाः कराध्राः + ६४ 



पश्चराती । 492, 

कालम्भोदे शशिरुषि दरं कैतकं ददीयन्ती 
मध्येसौदामनि मधुरिहां माछ्किं राजयन्ती । 

हंसारावं विकचकमले मञ्ञुमु्ठासयन्ती 
कम्पातीरे विर्सति नवा कापि कारुण्यरक्ष्मीः ॥ ६७ ॥ › 

चित्र चित्रं निजमृदुतया भत्सयन्पछ्वालीं 
पुसां कामान्भुवि च नियतं पूरयन्पुण्यभाजाम् । 

जातः ेलान्न तु जलनिधेः खरसंचारदीटी 
काश्चीभषा कर्यतु शिवं कोऽपि चिन्तामणिर्मे ॥ ६८ ॥ 

त्राम्भोजं जल्दनिकटे तत्र बन्धूकपुष्यं 
तसिन्मष्ीकुसुमसुषमां तत्र वीणानिनादम् । 

व्याद्रण्वाना सुकृतरुहरी कापि काश्चीनगर्या- 
भशानी सा कठ्यतितरामिन्दजारं विरसम् † ६९ } 

आहारां त्रिदशसदसामैीश्रये चातकाना- 
मौकाशोपयपि च कल्यन्ाख्यं तुङ्गमेषाम् । 

कम्पातीरे विहरतितरां कामधेनुः कवीनां 
मन्दसेरो मदननिगमपरक्रियासंप्रदायः ॥ ७० ॥ 

आ््रीमूतैरविरख्पैरात्तरीखविरसि- 
राखापूर्णैरधिकचपरेरञ्चिताम्भोजशि्पैः । 

कान्तैरुक्ष्मीरुकितमवनैः कान्तिकैवश्यसरः 
कार्मस्यं नः कवस्यतु सा कामकोरी कटाक्षः ॥ ७१ ॥ 

१. चन्द्रकला. २. चातकानामाश्रये मेषे, अथात्केशपाशे. ३, आकाश- 
शब्देन मध्यभागो लक्ष्यते, तदुपरि एषां त्रिदशानां तुङ्गमायं मेम्, अर्थात्ख- 



८ कान्यमाख । 

आधुन्वन्त्ये तरखनयनैराज्गजीं वेजयन्ती- 
मानन्विन्ये निजपदजुषामात्तकाच्चीपुराये । 

आसाकीनं हृदयमसिकेरागमानां प्रपन्नै 
राराध्याये स्परदयतितरामादिमये जनन्य ॥ ७२ ॥ 

दूरं वाचां त्रिदशसदसां दुःखसिन्धोस्तरित् 
मोहक्षवेडक्षितिरुहवने तीक्ष्णधारं कुठारम् । 

कम्पातीरे प्रणयिकविभिवर्णितोयचरितं 
शान्तये सेवे सकर्विपदां शांकरं तकख्त्रम् ॥ ७३.॥ 

खण्डीङ्य प्रकृतिकुषिरं कर्मं प्रातिमश्री- 
शण्डीरत्वे निजपदजुषां शून्यतन्द्रं दिशन्ती । 

तुण्डीराख्ये महति विषये खणैवृषटिप्रदात्री 
चण्डीदेवी कर्यति रतिं च॑न्रचूडारुचूरी ॥ ७४ ॥ 

येन ख्यातो भवति स गरी पूरूषो मेरुधन्वा 
यदक्ोणे मदननिगमप्रामवं बोभवीति । 

यस्मीत्येव त्रिजगदधिपो जम्भते किंपचान 
कम्पातीरे स जयति महान्कशिदोजोविदोषः ॥ ७५ ॥ 

धन्या धन्या गतिरिह गिरां देवि कामाक्षि कामे 
यां मिन्यात्सपदि जडतां कर्ममादुन्मिषन्तीम् । 

साध्वी माष्वीरसमधुरतामञ्जनी मश्चरीति- 
वणीवेणी क्षटिति ब्रणुतात्खर्धुनीस्र्थिनी माम् ॥ ७६ ॥ 

यस्या वारी हरदयकमरं कुमी योगमाजां 
यस्याः पदी सततरिरिरा रशीकेरेमाकरन्द्रैः । 

१, शोण्डीयम्. शौर्यमिति यावत्. २. चन्द्रेण चूडाला सरेखरा चूटी केञच- 
पाशो यस्य४. 



प्रती । ष 

यस्मा; पेटी श्रुतिपरिचरन्मौकिरतस्य काश्ची 
सा मे सोमामरणमदिषी साधयेका्धितानि ॥ ७७. 

एका माता सकर्जगतामीयुषी ध्यानमुद्रा 
मेकाम्राघीश्वरचरणयोरेकताना समिन्े | 

तारङ्कोचन्मणिगणरुचोतामप्रकर्णप्रदेा 
तारण्यश्रीस्तवकितरुचौ तापसी कापि बारा ॥ ७८ ॥ 

दन्तादन्तिप्रकटनकरी दन्तिमिर्मन्दयानै- ' 
मन्दाराणां मदपरिणति मशी मन्दहसिः। 

अङ्कराभ्यां मनसिजतरोरद्ितोराः कुचाभ्या- 
मन्तःकाञ्चि स्फुरति,जगतामादिमा कापि माता ॥ ७९.] 

त्रियम्बककुटुम्बिनीं तरिपुरमुन्दरीमिन्दरिरां 

पुरिन्दपतियुन्दरीं त्रिपुरमेरवीं भारतीम् । 
मतङ्गकुरूनायिकां महिषमर्दिनी मातृकां 

मणन्ति विबुधोत्तमा विहतिमेव कामाक्षि ते ॥ ८० ॥ 
महासुनिममोनरी मरितरम्यकम्पातरी- 

कुरीरकविहारिणी कुटिव्वोघसंहारिणी । 
सदा भवतु कामिनी सकरुदेहिनां खामिनी 

कृपातिशयरकविकरी मम विभूतये शांकरी ॥ ८१ ॥ 
जडाः प्रकरृतिनिधना जनविलोचनारुतुदा , 

नरा जननि वीक्षणे क्षणमवाप्य कामाक्षि ते । 
बचस्सु मधुमाधुरीं प्रकययन्ति पोरंदरी- 

विभूतिषु. विडम्बनां वपुषि भान्मथीं क्रियाम् ॥ विभूतिषु, विडम्बनां वपुपि आन्म्थी प्करियम् ॥ <? ॥ 
9. ुविचरदुरोमौिः इति क-खल-पाठः. २. ^मनपिजरिपोः* इति क-य- 

घ-पाषठः. ३. जनाः” इति घपाठः. ४. (मन्मभेपरक्रियाम्" इति क-खं-पाठः. 
प्र॑च० ६. 



९३ काव्यमाद। 

यनसनतरस्फुरस्फुरितकश्चरी चश्चरी- 
कृपत्रिपुर्शसना युजनश्चीठितोपासना ॥ 

दशोः सरणिमश्रुते मम कदा नु काश्चीपुरे 

परा परमयोगिनां मनसि चित्कख पुप्कखा ॥ ८३ ॥ 

कवीन्दरहदयेचरी परिगरदीतिका्वीपुरी _ 
निरूढकरुणाज्षरी निखिटखोकरक्षाकर । 

मनःपथदवीयसी मदनज्ञासनपेयसी 
महागुणगरीयसी मम इद्योऽप्तुः नेदीय्षी । ८४. ॥ 

धनेन. न' रमामहे खख्जनान्न सेवामहे 
न चापलमयामहे भवभयात दूयामहँ । 

स्थिरां तनुमहे तरां मनसि किं च काश्चीरत- 
सरान्तककुटुम्बिनीचरणपषवोपासनाम् ॥ ८५ 1. 

सुराः परिजनां वपर्मनसिजाय वैरायतें 
तरिविष्टपनितम्बितीकुचेतरी च केठीणिरिः । 

गिरः सुरभयो वयस्तरुणिमा दरिद्र वा 

कटाक्षसरणी क्षणं निपतितस्य. कामाक्षि ते ॥ <& ॥ 
पवित्रय जगत्रयीविबुधबोधजीवातु्भिः 

पुरत्रयविमर्दितः पुरुकषकश्चरीद्ायिमिः ॥ 

मवक्षयविचक्षेव्यसनोक्षणेवीष्षणि- 

निररदिरोमणिं कर्णयैव कामाक्षि माम् ॥ ८७ ॥ 

„. १ “मर्ने' इति क-ख-पाठः. २. “निरीक्षणशिरोमणेः इति घपाठः, 



पैश्चेकती । रे 

कदा कर्तिखेरनाः.करुणयैव कीञ्चीपुरे 
कलं वंसकुरुलिषः सुमकदम्बपूरवहरीः १ 

पयोधरभरारसाः कव्रिजनेषु ते बन्पुराः 
पचेछिमङृपारसाः परिपतन्ति. मार्गे दशोः ॥; €दं ॥ 

सदोध्यमचलोद्धवं हृद्यनन्दनं देहिना- 
मनर्धमपिकाश्वि, तककिमेपि रलंसुदयोतते +. 

सनेन समल्कृता जयति लेकराहखयरीं . ` 
कदास्य मम मानिसं जजति पेरिकाबिभ्रमम्ः.#! ट६<& ॥ 

परामृतक्षराष्ुता जगति निंत्यमन्तश्चरीः 
वृणामपि ' वहिश्वरी परभसंविदेक्रात्मिकरी 

महद्धिरपरोक्षिता सततमेव  कष्वीपुरेः ; 
ममान्वहमहेमतिर्मनसि मातु मादेश्वस ॥ ९० ॥ 

त्वमेव सति चण्डिका तमिह देवि 'चायुण्डिका 
त्वमेव प्रमाव्रृकाः त्वमपि योगिनीरूषिणी ॥ 

त्वमेव किर शांभवी तमपि कामकोदीःजया 
सवमेव विज्ञया त्वयि. जिजगदम्ब किं जमद ॥. ९१४ 

परे जननि पार्वति प्रणतपाछिनि परातिभ- . 
परदानि परमेश्वरि त्रिजगदाभ्रिते, सश्चतिः 

ियम्बककुटुम्बिनि निपदसङ्धिनि त्रीक्षणे, 
तरिशक्तिमयि वीक्षणं मयि निधेहि कामा ते\॥. ९२ ॥ 

मनोमधुकरोत्सवं विदधती मनीषाजुषां ५ 

खयंप्रभकेवैखरीविपिनवेदिकारम्बिनी । 
१. करयोः धान्यविशेषः. तत्पुष्पं नीलवण भवति. "कलापिमुकुटत्विषः छभ- 

दम्बपूाहसः' इति, घ-पाठः+ २. वेदारण्यविह्टोरिणी 



८४ केन्यमाखः 1 

अहो शिरिरिता कपामधुरसेन कम्पातटे 
चराचरविधायिनी चरति कापि चिन्ङ्की ॥ ९३ ॥ 

कखवति कलाभृतो सुकुरसी्नि ठीखवति 
सपृहावति -देशरे मुवनमोहने भाखति । 

प्रभावति रमे सदा महितरूपशोभावति 
स्वरावति परे सतां गुरुकृपाम्बुधारावति.॥ ९५ ॥ 

स्वयैव जगदम्बया भुवनमण्डली सूयते . 
त्वयैव कैरणाद्रैया तदपि रक्षणं नीयते । ; 

त्वयैव सरकोपया नयनपावके ह्वयते ` 
त्वयैव किरः नित्यया जगति संततं खीयते.॥ ९५} 

चराचरजगम्मयीं सकर्हन्मयीं चिन्मयीं 
गुणत्रयमयीं जगत्रयमयीं त्रिधामामयीस् । 

परापरमयीं सदा दशदिशां निशादर्मयीं 
परां सततसन्मर्यीं परमचिन्मयीं सीर्ये ॥ ९६ ॥ 

जय जगदम्बिके हरकुटुम्बिनि नेत्ररुचा | 
{जितशषरदम्बुजे घनविडम्बिनि केशरुचा । ̀ 

परमवरु्बनं कुरु सदा पैररूपधरे 
मम गतसंबिदो जडिमडम्बरताण्डविनः ॥ ९७ ॥ 

भुवनजननि मूषाभूतचन्द्र, नमस्ते 
कटक्शम॑नि कम्पातीरगेरे नमसते । 

„ निखिलनिगमवेये निधरूपे नमसे 
परशिवमयि पादच्छेदहस्ते नमसे ॥ ९८ ॥ 

१. कृख्णानिधेः इति ध-पाठः. २. शुररूप' इति ध-पाटः. 



चतुयगेसंम्हः । 

अनोविपिनधाविनं सततमेव काञ्चीपुरे 
विहाररसिकं परा परमसंविदुरवीरुहे । 

कृरक्षनिगडैरईदं हृदयदुष्टदन्तावरं 
चिरं नयतु मामकं त्िपरवैरिसीमम्तिनी ॥ ९९ ॥ 

कणत्काश्ची काश्चीपुरमणिविपश्चीटयज्ञरी- 
रिरःकम्पा कम्पावसतिरनुकम्पाजखनिधिः । 

यनदयामा यामा कटिनङ्कुचसीमा मनसि मे 
मृगाक्षी कामाक्षी हरनटनसाक्षी विहरताम् ॥ १०० .॥ 

इमं परवरप्रद, प्रकृतिपेदरु पावनं 
परापरचिदाङृतिप्रकटनप्रदीपायित्तम् । 

सवं पठति नित्यदा. मनसि भावयन्नम्बिकां 
जपेररमलं मसैरथिकदेहसंशोषणेः ॥ १०१.॥ 
इति श्रीमूककवरिसा्वमोमछृतो पञ्चशव्यां स्तुति्षतकम्, ॥ 

( समाप्तेयं मूकपश्चराती । ) 

महकविधीकषमेन्द्रकृतः . 
` चतुर्वर्ग संग्रहः । 
प्रथमः परिच्छेदः । 

सत्यस्कन्धस्तरुणकरूणापूतपीयुषसिक्त 

क्षान्तिच्छायः श्युभमतिरुतारुकृतः शीलमूरः 

मूयात्सत्वमसवनिर्सत्छवः पुण्यभाजां" 
धर्मः प्रोयतकुशस्ठुसुमः, श्रीफलो मङ्गसय ॥ १॥ 

८५ 

~~~ -- -~ 

१, अयमभ्रिमश्च शोकः का-घ-पुसकयोनीस्ि, 



८६ काव्यरमास । - 

उपदेशाय शिष्याणां संपीप्राय मनीषिश्राम् 1 

्मेन्दरेण निजश्लेकैः कते ्रीसंमहः १ २ ¶ 
धर्म; श्म परत्र चेह च नृणां धरमोऽन्धकृरे रननिः 

, सवौपलशमक्षम्ः सुमनसं धमिधानो निधिः + 
घमो बन्धुरवान्धवे प्रधुपृथे धर्मः सुदरूनिश्चरः , .. 

संसारोरमरूथठे सुस्तर्नोस््येव भ्रमीसरः ॥ ३ ॥ 
कणे धर्मकथा सुखे परत्ितं घसरशरिरासं उर 

“धिते ध्ममनोरथः प्रणयिनी स्रत षोलितिः॥. 
काये धर्ममयी क्रिया परिकरः; सोऽय श्युप्राप्ये 

कृल्पापायपदेऽप्युपषवख्वैरस्पष्टवेराफरः ॥ 9 ॥ 

निन्यं जन्म प्रमोहधिरतर तमसां यन्पनुप्यलरीत्न 

बुद्धया द्वीनो मनुष्यः शुगफरविकरस्तुस्यचेषटः प्रशूनाम् ४ 

वुद्धि पण्डिल्ीना अमति सदसतोस्त्वचचौविचार 
पाण्डित्यं धर्मन शुकसदृङगिरां निष्फल्केशमेव ॥ ५ ॥ 
पाण्डित्यं यन्मदान्धानां परोच्कषंविनाश्नम् । 

मात्सर्यपांयुपूरेण मातङ्कखानमेव तत् ॥ ६ ॥ 

तसाज्ञत्व हरति विमं येन शचीं न काम- 

सद्धीरतं प्रशमवशततां यान्ति येनेन्दियाणि । 
तद्वेद्यं सुवनजयिनी वद्भयते येन् माया 

त्पाण्डत्यं मनुपरिभवः शान्तिमायाति येन ॥ ७ ॥ 
अन्धः स एव श्ुतवर्जितो भ्यः शठः स एवार्थिनिरश्रको यः । 
मृतः स एवासि यशो र ससख धमं न शीयख स एव शोच्यः ॥८॥ 

` 9, शरुतिवभित इति पाठ 



चतुर्वर्गसंग्रहः । ८७ 

हित न किंवचिद्धिहितं परख दत्तं न वित्तं न च सलयमुक्तम् । 
यसिन्दिने निष्कलां भ्यातमायुः स कालः परिदेवनस ॥ ९ ॥ 
न दानतुल्य धनमन्यदस्ति न सत्यतुच्यं रतमन्यदसि 1 
न रीततुस्यं शुभमन्यदसि न क्षान्तितुस्यं हितमन्यदस्ि ॥ १०॥ 

स्यं वाचि दृशि प्रसादमयता सवीशयाश्वासिनी 
पाणौ दानविषुक्तिरामजननङ्केशान्तचिन्ता मतौ । 

संसक्ता हृदये दयेव दयिता कये पराथोचयमो 
ययेकेः पुरुपः स जीवति भवे भ्राम्यन्यजीवाः परे 1 ११॥ 
परपराणन्ाणप्रणिहितधियां धर्मजननी 

दयैतैका रोके सकर्जनताजीवितुधा । 
असामान्यं पुण्यं भुनिभिरुदितं ज्ञाननयनै- 

रहिंसा संसारे खपरकुयरश्छष्यसरणिः 1 १२.। 
प्राणानां परिरक्षणाय सततं सवी; क्रियाः प्राणिनां 

म्रणिभ्प्रोऽप्यधिकं समसजगतां नास्त्येव किविस्ियम् । 
पुण्यं तख न शक्यते गणयितुं यः पूर्णकारण्यवा- 

न्पाणानांमभये ददाति सुकृती तेषामदिंसात्रतः ॥ १३ ॥ 

स एव सतवामरणप्रमावभूरमवः प्रकामामरणं नरोत्तमः । 
मुखाम्बुजे यस्य वसत्यनत्यया सदैव सल्यामरणा सरखती ॥ १४ ॥ 

धितं कोषनिषण्णमर्थिविफलं शसस्याप्रते यत्परं 

चित्तं ्ेरानिमित्तमेव मलिनं यातु खयं तश््षयम् .। 
यत्कारण्यपरोपारविकरं मूभारमूतं वधु 

खार्थासक्तमनर्थसार्थेसदनं मा मास्तु तक्तखचित् ॥ १५ ॥ 

(दानविमुक्तता जनमनः-' इति पाठः. २. ऋ" इति पाठः. 



कान्यमाख ।. 

वन्धः स पुसां त्रिदशाभिवन्यः कार्प्यपुष्योपचयक्रियाभिः । 
संसारसारत्वसुपेति यख प्रोपकारामरणं . शरीरम् ॥ १६ ॥ 
प्रद्रविणनिःस्परहः परकर्त्रनिष्कौतुकः ` 

, परप्रणयवत्सरः परनिकारवद्धक्षमः 1 
परस्तुतिविशारदः परगुणापवादोज्ितः 

पराविंहरणोयतो भवति मूरिपुष्ये्नैरः ॥ १७ ॥ 
पद्मानामिव सा सतां सगुणता. या संश्रयाहौ धियः . 

सा श्रीरभद्रगजेनद्रमूतियि या दानेन विश्राजतेः। 
तदान नवचन्द्रवचदनि्यं मानेन संपूर्यते , 

मानोऽसतौ तृणवन्न यः.परिचयम्ानः, शनै; दष्यति ॥ १८॥ 
रक्ष्मीदौनफखा श्रुतं समफरं पाणिः सुराचीफर- . . 

शेषा धर्मफला परार्भिहरणक्रीडाफरं जीवितम् +, 
वाणी सत्यफल. जग्ुखणरस्फीता प्रभावो्ति- 

व्यानं भवशान्तिचिन्तनफला मूत मव्येव षीः ॥ १९ ॥ 
रीरं सीख्यतां कुरु कख्यतां सद्धावमभ्यस्वतां 
¦ व्याजं वरजैयतां गुणं गणयतां धर्म धियं ताम् । 

क्षान्ति चिन्तयतां तमः. शमयतां तच्छश्रुतिं श्रण्वतां 
संसारे न परोपकारसदयं परयामि पण्यं सताम् ॥ २० ॥ 

तीर्थानि दीवाध्वपरिश्रमाणि वहुव्ययानि क्रतुडम्बराणि । 
“तपांसि सुकला तनुरोषणानि हिंसाविरामे रमतां मतिर्यः ॥ २१ ॥ 

युज्वा विप्रः द्ुचिरुचरः संयतात्मा तपरखी 
, , मत्री विद्रानवनिवनितामूषणं भूमिपाः । 

१, "चयः क्रियापि.” इति पाठः. 



चतुर्यगसंम्रहः । ८९ 

धर्मोचाने सुृतसक्ििखसारसंसिच्यमाने 
णैः सोऽयं कृतयुगरतरोर्माविनो बीजवापः ॥-२२ ॥ 

दम्भेन रीरत्रतमस्पहस्वं विरक्तता शरोत्रियता मृदुत्वम् । 
एतानि" मूलानि निगूटगूढकौरि्यटीनानि कषि्धिमस्य ॥ २३ ॥ 
“याचन्ति दानानि वदन्ति सन्तस्तपांसि तीथोनि च यानि सन्ति । 
तद्ुण्यमेकत्र विभाति सू्व महाहमेकत्र च निःपहस्वम् ॥ २४॥ 
सत्तामदैन्य वदनस्य शोभा निर्खीमतान्तर्वचसामयाच्या । 
कायस्य सस्सेव्यमसेवकतं पणरनुत्तानतर्तमेव ॥ २५ ॥ 
मान्यः कुरीनः कुख्जाकखवान्विद्वाःकखन्ञाद्विदषः सुदीरः । 
धनी. सुरीखद्धनिनोऽपि दाता दातुर्जिता कीर्विरयाचकेन ॥२६॥ 
ततेलीव्तैः किं विकसति करुणास्यन्दिनी यचर्हिसा 

किं दृरसतीथसारेयदि शमविमरु मानसं सत्यपूतम् । 
यल्ञादन्योपकारे प्रसरति यदि षीदोनपुण्यैः किमन्यैः 

किं मेक्षोपययेोगेर्थदि शुचिमनसामच्युते भक्तिरसि ॥२७1 
इति ध्परकंसा नाम प्रथमः परिच्छेदः । ` 

द्वितीयः परिच्छेदः । , 
प्रधानधान्नां निधये धनाय नमोऽस्तु तसमै गुणिनोऽपि यतात् । 
यदाश्चया निर्युणभूषतीनामभरे गुणान्पण्यदा. नयन्ति ॥ १ ॥ 
दानादिधर्मः क्रियते धनेन धनेन धन्या धनमा्चुवन्ति । ° 
८ ©. 9 मेः 

धनेरविना कामकथापि नासति त्रिवगमूर् धनमेव नान्यत् ॥ २॥ 

यदछीविभैरकुक्करोकटरणक्रीडा समादिदयते , 
प्रूः युखटीख्या कविद्यकाराप्शिरं च्यते. 



९० केन्यमास । 

नीचैरुचतरश्य सेवकहयः खाम्येन युद्राहयते 
तद्वितख विलखसगृ्वसतेरुदत्वृच्ायितम् ॥ ३ ॥ 

पूजा धनेनैव न सङछुटेन कीर्तिषेनेनेव न विक्रमेण 1: 
रूपं धनेनैव न यौवनेन क्रिया धनेनैव न जीवितेन ॥ ४ ॥ 
वृद्धाः भसिद्धा विबुधा विदग्धाः शुराः श्वतिक्ञाः कवयः कुठीनाः। 
विलोकयन्तः सधनख वक्रं जयेति जीवेति सदा वदन्ति ]॥ ५॥ 
ऋद्धया युतं निश्वटपक्ष्मनेत्रं मौनान्वितं देवमिवाकुरीनम् । 
दीनः कुठीनः प्रणमकुठीनः छताज्ञछिः सोति धनाभिकामः ॥६॥ 

तस्मादरब्धद्रविणस्य मे रुव्वस्य रक्षानियमे यतेत । 
संरकषमाणसख सदा विवृद्धौ बृद्धघ् च खाननिभागसगे ॥ ७॥ (युग्मम् 

धर्माधानोऽञशिशुचियमः प्रेयसीमित्रबन्धु- 
खानोत्साहोपचयविजयपराणवियाकटपौ । 

छ्ये देहपरशमसमये निर्विवादे विभागे 
वि्तत्यागे न भवति सतां अन्थिवन्धानुबन्धः ॥ ८ ॥ 

गोष्ठी विरैश्चारणच्रचर्या वेश्यारतिः साधुविरोषगन्धः । 
स्प सुवेषेर्निजव्ृप्तिरजा प्रधानमेतन्निधनं धनानाम् ॥ ९ ॥ 

ज्ञाया सीरुविवर्जिता व्ययवती मायानिकायः युह्- 

दष्पूरो गुरुरथमेएानिचयैवन्ुदैरिद्रः शदः । 
यासश्चौयपरोऽसखश्च कुपदे पुत्रः खैः पातितः 

सोऽयं छेशदतिप्तसंचयतिधेः प्रयक्षरक्ष्यः क्षयः ॥१०॥ 

दाक्ष्यं वित्तख मूं युनयपरि चमः संपदुचानसेकः 
प्रामर्भ्यें रवर्िं व्यसनवनसमुन्मूरनं संयतत्वम् । 



चतुर्म्गसंमहः । ९१ 

शरीरक्षा मत्रमुरिर्विपदुपद्यमनं वर्जनं दुर्जनाना- 
मरं मानवानां धनवननछिनासद्यभारस्तुप्रारः ॥ ११४ 

हिमासहत्वं रविताषभीतिः कथामतिमाँरमननप्रतीक्षा 1. 
रुज्ामिमानः क्षग्रसंमुसत्वं नक्षत्रचचाी च धनसख वित्तः ॥१२॥ 
वेषः परिङ्कैरा विरीषचिन्ता परोपरोधः खवशावरेपः 4 | 
नदीपखनामिव शीभगानां हानिर्भनानां गहणे विरम्बः -॥ १३॥ 

गुरुगणकेरबुधानां क्षयचतुरैशयौरमूषकैवेणिजाम् । 
कायखगायनगणेभूमिभुजां सुज्यते लक्ष्मीः ॥ १४ ॥ 

दासियिण कुठ मदेन कुशं द्वेषेण विचयाफ़कं 
शीरं दुर्जनसंगमेन मलिनाचारेण शुङ्खं यक्षः । 

आरसखेन धनं प्रयाति निधनं लेख्येन मानोत्रति- 
याच्जदैन्यपरिग्रहेण च गुणग्रामः समभर गृणा ॥ १५ ॥ 

मीष्ष्यान्मृगार्थीं रधुनन्दनोऽपि बाणः मरमादाहुटिरजैवेन । 
नरः कुसङ्गेन ययातिजश्च क्चेशासहत्वाद्यसनान्यवाघुः ॥ १६ ॥ 

मैगध्यं प्रमादोऽविधासः कुसङ्गः ेशमीरता । 
पञ्च संकोचदा दोषाः पथनिन्या इव संपदः ॥ १७ ॥ 

कुमूपकूपान्तरलम्बना्नित्तानि सरेधैरसनिमानाम् । 
असं्रतैरिन्दियनामधेयैः पुसां पयांसीव परितवन्ति ॥ १८ ॥ 
साखादे नवसौरमे मधुखिदहां पद्नोदरे बन्धनं 

दीपे परता प्रयान्ति सततापतासतङ्गाः क्षयम् । 

गतेनैव मृगाः पतन्ति करिणीस्पर्शेन नीता गजा 
ससादिन््रियसक्तिरेव सुहसा पुसां विपदृतिका ॥ १९ ॥ 

७ 



९२ कन्यिमाख । 

कुं कुर्या कष्पीक्ृतं ते; .छृतो गुणोषस्तृणतुस्यमूल्यः । 
मानस मूले निहितः कुटारः प्राप्तं न वित्तं परिरक्षितं येः ॥ २० ॥ 

जातः स्छुरुजः स मीचविनयी सेवावमानैरध- , 
ससरं पतितः खमानयशसोद्रोहिण शपानलः । 

तेनाखस्िमता खहस्तनिहितं याच्माविषं भक्षितं 
विततं येन न रक्षितं रिपुसखं तेन खितं वीक्षितुम् ॥ २१॥ 

धाबन्सेवितुमेति साधुरधमं कनध्यसततो यात्यसौ 
नीता मूस्यतुखं गुणाश्च गुणिभिः कथन्न गृहणाति तान् । 

याच्ना मानमहाशनिधैनङृता प्राप्तं न किचित्तया 
किकिंवान विधीयते धनधिया धन्यः स यस्यासि तत् ॥२२॥ 
वियाकखपरिचयः क्षितिपार्सेवा 

दिष्धीपमागीगिरिसंग्रमणप्रयासः । 
युद्धक्रियाश्च मुवि भोजनरामरोभा- 

तद्धित्तरभ्यमिति वित्तवतां प्रवादः ॥ २३ ॥ 
तावद्धर्मकथा मनोभवरचिरमोक्षस्पहा जायते 

यावतु्तिपुखोदयेन न जनः श्ुतकषामङक्षिः क्षणम् । 
परापे भोजयैविन्तनख समये वित्तं निमित्तं विना 

धर्मे कृस् धियः सरं स्मरति कः केनेक्ष्यते मोक्षम्; ॥ २४॥ 
अर्थाकृषटिं विधातुं कट्टनपटुदम्भिकः श्रीजडानां , 

जानाघ्न्यासदिष्णुर्वितथनिजगुणसतोत्रपाटेष्वर्जः । 
आर्यः कुयीच् सेवां कुरुदिनियगुैसतेन मूकोऽर्थनायां 

तीक्ष्णानां मागेणानां भवति हि पुरतः क्ष्मापतेखक्षरामः ॥ २५॥ 
इयभग्रशंसा नाम द्वितीयः परिच्छेद्ः । | 



चुतं संमहः । ९२ 

वतीयः-परिच्छेदः। 

`रकितर्सनाटींखेदश्चद्िरोखविरोचनो-, 

ललख्वनरुचां चश्चन्तीनां चयैरिव चर्चिता । 
सुरमियुदः पक्षच्छायावृतेव च षट्पदैः , 

कुघुमधनुषः श्यामा भूर्विंस्तनोतु सुखानि वः ॥ १ ॥ 
अरमरधभरेकेतकीविकसदेकपत्रप्रमाः 

सनीरमणिनायका इव 'विमुक्तयुक्तारुताः । 
दशः 'शशिकका इव प्रचितपक्ष्मटेश्चाहिता 

जयन्ति हरिणीदरामण्तकारकूरच्छराः ॥ २ ॥ 
जतुं धनानां फरमम्यमाहुः फर कतूनामविवादि पुण्यम् । 
पुण्यस्य पूर्णं फ़रमिन्द्रलोको द्विर्टवषाः शचिय एव नाकः ॥ २ ॥ 

एताः सन्ति वधूविखसककटिखा भ्रका्कभ्रेणयः 
कर्णान्तायतपातिनश्च तरुणीनेतरतिभागेषवः । 

निर्दग्पोऽन्धकवेरिणा नवमनःक्षोभामियोगोद्धवा- 
त्सरम्मादविचाये केवरमसौ मिथ्या तपखी सरः ॥ ४॥ 

जाको मनसिजधनुभ्रूविखसेन तन्व्या 
श्चिन्तापण्डुः स्पृशति शतां वक्रकान्त्या शशाङ्कः । 

याव्येवाधः प्रहसितरचिर्दोकेताभ्यां मृणाटी 
द्वी पत्ते कुवर्यकुरं काल्िमानं कटक्षिः ॥ ५ ॥ 

अयोमयानां हदभेषु तेषां कोऽप्यसि नृतं कुठिशोपदेशः \* 
सोढानि यैः परोदविलासिनीनां कणौन्तमुक्तनि विलोचनानि ॥ & ॥ 

कुवर्यमयी सोखापङ्गे तरङ्गमयी भवोः 

शदिातमयी वक्रे गत्रे मृणाटरुतामयी । 



४. कान्यमाख 

मख्यजमयी स्पे तन्वी तुषारेमयीं सकें 
दिशति विषमं स्मृत्या तापं, किमथिमर्यवि' सा.॥ ७ ॥ 
सरशरनिरिताक्ष्याः कम्पयन्त नं कर्षौ 

कुरव इव कटाक्षाः बरीटसषस्या मनांसि + 
सुवनजननजिगीषोत्साहंमोगायः येषा- 

मधिचपरुतराणां निश्चख कणमेन्रीं ॥ ८ ॥' 
सनसथटी हारिणि सुन्दरीणां नितम्बनिम्बे रक्ञनासनाये । 
धत्ते विशेषामरणाभिमानरीरानवोहेखलिपिप्रपशचम् ॥ ९ ॥ 

कान्ताया विकसद्विखसदसितखच्छांशवश्चामरं 
संसक्तावमिषेक्ेमकर्दौ यच्न्दनाद्धो सनौ. । 

यत्कार्तखरकाम्ति चार् जघनं सिंहासन भूमुजां 
साम्राज्यं तदिदं जयाजयमयः शेषस्तु चिन्तामयः ॥ १०॥ 
नास्ादितानि वनवासेन . , 

चित्राणि नेत्रचरितानि मूगरखगाक्षयाः ।' 
तत्कान्तिरुज्वररुचिग्यसनादहो नु 

हेन इताशपतनेरपि नैव रुन्धा ॥ ११ ॥ 
अभिनवपयोधरोद्रतिविषमस्ितिहारदंससुखपतिता । 
रोवरुवरीव चास्यालिकककिता भाति रोमता ॥ १२॥ 

नैयं तरुण्याकलिवठी' तंजगकुसङ्गिनी राजति रोमराजिः । 
जञात्वा गतोऽखां सरकेकिवाप्यीं करुङ्कटेलामपहंयिं चनः ॥ १३॥ 

कर्णे कोकिंर्कामिनीकरूरवंः संतप्तसूचीचथ 
फुट्ठासोकपलारचम्पकवनादयदामदावानरूः ॥ 

तन्वद्भया. मिरहे वसन्तसमयः कारैः किम॑न्यनणां 
देदोचाटनमेव षट्पदघराघ्राणातिथिरमन्मथः ॥ १ ॥ 



चतुर्वगेसंमहः । 

आपाण्डुता' मदनकीर्तिसखी यखेन्दौ 
पदिः विमतिं विरहे हरिणवितीक्षयाः । 

अच्छि्रवाध्पविसरारुणनेत्रकोधे- 

रीनपरतापमिव मन्मथमुद्रहन्याः ॥ £ ॥ 

वियोगे तन्व्या -हृदयदमने देन्यसर्दने 
धने मरवसेहान्मदनर्दहने वैर्यचरुने ॥ 

समासन्ने चिन्ताच्यसनशमने प्राणगमुने 
तनुस्तापम्खने वरति, नकिनीपशवषयने ॥ १६ ॥ 

दाक्षिण्यप्रणयेनं पादपतिते कान्ते मया नेक्षितेः 
प्राणानां ज्वछितः प्रवासपिश्चुनः शापानरः पर॑यमि । 

एतेः .संभ्रमकातरे किमधुना मिथ्यासमाश्वासनैः 
संतापाय सखि त्वयेव ननु मेः मानोपदेशः कतः ॥१७॥ 

संमायाते पत्यो बहुतरदिनप्राप्यपदवीं 
समुरु्याविघ्नागमनचपुरं चारुनयना ॥ 

खयं हषोह्यप्या हरति उुरगसादसती 
रजः स्कन्धारीर्नं निजवसनकोपरावहननैः ॥ १८ ॥ 

वासः कम्पविशरह्लं वितिख्कं खेदोद्धमादाननं 
संदष्टोऽध्रपछवः करयति शासोप्मणा म्छानतताम् । 

१. आयाते दयिते मर्स्यलमुवासुदरीक्षय दुरकचयतां तन्वङ्गथाः परितोषंबाष्पत- 
रलामासज्य दष्टं सुखे ¦ द्वा पीठमीकयीर केलं खेनाशलेनाद॑रादुनृष्टं कर 
भख केसरसटाभारावलमरं रजः ॥: इयद्भुतपफुहटकवेरयं शोकः सुमापितावङि-य्- 
चिुक्तावरि-श्गपपद्धति-दशरूपावलयेकादिषु िद्धः. शसमायातेः इद्यादिक्ष- 
मेन्द्टोकस््वख. च्छयारूपः. “ 



९६ कोव्यमाख । 

दूति लद्वचने शरस कठिनघामे गते कुण्ठतां 
मलजेहाद्विहितस्त्या कुपितया छ्ेशप्रवेदाः कियान् ॥ १९॥ 

व्याप्ताखशोकञ्वनेन दिश्च॒ निरन्तरापातरिटीमुखाधु । 
रुद्वाघुः जठर्वनमज्ञरीणां नष्टा गतिः पान्थकररङ्कस ॥ २०॥ 

विकसति सहकारे दुःसहे कर्णिकारे ` 
मधुकरपरिहारे ससिते सिन्धुवारे । 

सहृह विरहमीत्या कामिनीं कण्ठस्य 
¦ त्यजति नववसन्ते. हन्त कापाठिकः कः ॥ २१ ॥ 

तन्वङ्खया नवसंगमे भ्यवसिते कान्ते बलान्मेखलां 
. मोक्तं श्वासविकासकम्पविकलाः कण्ठे ठटन्तयः सुधाम् । 

मीरुतदानिपीडिताठिरणिताः क्ीवाः८) किरन्ति क्षणं 
. कम्यानां नमनो निःसष्ततया हकारमभा गिरः ४ २९ ॥ 

गाढालिङ्गननिश्वसङ्गलतिका कान्तेन रुद्धा बस- 
द्ारुम्न्यालकवछरीं विदधता वक्रम्बुजे चुम्बनम् । 

कम्परपरस्फुरितारूणाघरदस बाला निमील्याक्षिणी 
म॑न्ये मोानसजन्मजीवजननं जप्ये समभ्यखति ॥ २३ ॥ 

केनैते विरिखाः स्फुरच्छिखिरिखाशाखासखा मानिनी- 
मोनोन्माथप्रुप्रथा विरहिणीनिःधासपक्षानिसाः । 

स्यन्ते रतिवह्ठमख रुटभानेत्रान्ततीक्ष्णानना- 
संदष्टाधरपछ्वाग्रतशूणीसीत्कारदुकारिणः ॥ २४ ॥ 

अयुदीषैतरं तनोतु नयनद्रन्द्रं कुरद्ीदयां 

कर्षि ते सितसंततिः स्नतटश्रोणी विशारश्रियम् । 



चतुर्वगरसं्रहः 1 -९.७ 

देवस्य त्रिजगज्याय परदे दत्ते मृगाक्षीगुरो- 
रिप्युत्साहसहे हिताय विहिता जाने जनन्यारिषः ॥ २५ ॥ 

इति कामभ्रशंसा नाम ठृतीयः परिच्छेदः । 

चतुर्थः परिच्छेदः । 

भोगाभोगविरोपकोपक्दैरस्तोकशोकाकुरं 
कामं काममकामधामसमयं योगं वियोगानुगम् । 

रोगोद्वारविकारपाकविषमं निमूल्य नेत्रव्यथाः 
सेकं मोक्षफकल संश्यतरोरेकं विवेकं नुमः ॥ १९ ॥ 

उद्याने मधुचच्धिका शरिसुखी गीतं युद्टसकतथा 

कर्द न सुखाधिकं सुखसखीं प्रीतिं परां वर्ष॑ति । 
वि; खेतत्ललसङ्गसपैरसनामातङ्गकर्णाश्चर- 

प्रोढापाज्गपतङ्गपक्षगणिकानगेन्द्रजाछोपमम् ॥ २ ॥ 
नात्यं दुःसहमोहसंहतिहतं रागोस्बणं यौवनं 

वद्धस्वं सकलोपमोगकटनवेकस्यरास्यकुलम् । 
वैराग्येण `विना विनष्टविमरारोकं सशोकं सदा 

. संसारे सरतां पुनःपुनरहो यातं बरथा जीवितम् ॥ ३ ॥ 
दष्टा बालकचेष्टा यौवनदर्पोऽथ ब्द्धवेराग्यम् । 

सापि गता सोऽपि गतस्तदपि गतं खप्मायेयम् ॥ ४ ॥ 

पुनःपुनजैन्मसहस्रदेवु्मटीमसः खेहसमोऽसि नान्यः । ” ` 

पुसः प्रदीपस्य च यः करोति सेवोन्पुखेसं गृहसंविभागे ॥ ५५॥ 

आक्रान्तं पिडननैरेन््भवनं विवागृहं मस्सरे 
रायासेग्रैविणं कुर कुतनयेनानावियोगेः सुखम् । 

\५ पचन 



९८ काव्यमाल । 

साधुत्वं खख्वश्चनापरिमवेधिन्तासहसेर्मन- 
सन्नास्वयेव न यत्सरोषकट्षं निदोषि एकः शमः ॥ ६ ॥ 

भोगे रोगभयं सुखे क्षयभयं विंत्तेऽभिभूभद्धयं 
दासे खामिमयं गुणे खभयं वंशो कुयोषिद्धयम् । 

माने म्खनिमयं जये रिपुभयं काये कृतान्ताद्भयं 
सवे नाम मवे भवेद्धयमहो वैराग्यमेवाभयम् ॥ ७ ॥ 
कृतं शमजलेन येर्विरततीनतृष्णं मनः 

परं मवपराभवोद्धरणधीरधु्येन ते । 
भजन्ति जननीजनप्रसतदुग्धधाराघन- 

सनप्रणयि तदुनर्दशनशूल्यमाखं नराः ॥ ८ ॥ 
उत्छ॒ज्य संतोषपुखाखरतानि प्रीये पराराधनसाधनानि ॥ 
अहो नु मानानि धनानि पुंसां घनानि निद्राुखसाधनानि ॥ ९॥ 

विवेकसखाधीने विजनगमने जन्मद्चमने 
विकारे संसारे म्यसनपरिहारेऽपि सुकरे । 

परं रज्ञा साधोः प्रसवसमये शोणितमये 
पुनः पाणिं मूर्धि क्षिपति यदि धात्रीति पतितः ॥ १०॥ 

आयासप्रसवे विचारविरसे रुज्नाजुगुप्सास्पदे 
रागान्धा विरमन्ति नैव कुपदे सखीमोगनानि च्युताः । 

चित्तं नासि सचेतसामपि निजाकँ विमर्षः क्षणं 
रत्यन्येषु पराच्खत्वपनिशं प्रामोति नायं जनः ॥ ११ ॥ 

केदीकुले रक्तकषायपङ्ककपारुमाजि प्रकराखिदन्ते । 
' कायर्मश्चाने रमतेऽङ्गनानां कामाकुरुः कासुककाकलेकः ॥१२॥ 

अहो तृष्णा वेश्या सकरुजनतामोहनकरी 
विद्ग्धा सुग्धानां हरति विवशानां शमधनम् । 



चतुर्वगेसं्रहः । ९९ 

विपदीक्षादक्षासहतरल्तरिः प्रणयिनी- 
ˆ कटक्षैः कूटक्षिः कथरकुरिरैः कामकितवः ॥ १२ ॥ 

बाल्यं कुटीरजननीजनकपममोहं 
तदोवनं कुरुटभासुभगोपयोगम् । 

ृद्धलमप्युपचितं कुकल्तपतरः 
सत्यं न किंचिदिदमत्र खचित्रमिश्नम् ॥ १४ ॥ 

न कख कुर्यन्ति शमोपदेशं खभ्रोपमानि प्रियसंगतानि । 
जरानिपीतानि च योवनानि छृतान्तदष्टानि च जीवितानि ॥ १५॥ 

चिन्त्यन्ते यदि नाम रामनहुषश्येतादिराजष॑यः 
- किं तैर्याति विशाल्कारकंखनामीरत्कथाकैतुकेः । 

गण्यन्तां खदृरव भूरिविमवा दृष्टाश्च नष्टश्च ये 
तसरात्सर्यमनित्यताकवछितं ज्ञात्वा शमः सयेताम् ॥ १६ ॥ 
यदा लोखा लक्ष्मीः क्षितिपतिरणारण्यहरिणी 

यदा खनन्मेषा तनुधनतडिचोवनरुचिः । 
यदा कारः कामं जनजरुजकिञ्चस्कमधुप- 

सदा संसारेऽसिन्नविबुधमनो नोपरमते ॥ १७ ॥ 
संतोषाम्भः; पिबति निभृतखच्छमिच्छामयूरी 

आन्त्रा चान्तःकरणहरिणो याति विश्रान्तिमन्तः । 
टीनश्चायं शमतरुजछे शीतछे तपतान्ति 

मीलत्कामस्त्यजति नियतं मत्तचित्तद्धिपेन्द्रः ॥ १८-॥ 

याति भोगे सरणपदवीं सक्तनानाविथोगे 
सोकः सोकं स्पशचति न मनः सर्वथा निर्व्यथनम् । 

१. ददक्षेः समतरलदारेः' इति पाठः. 



2०५० कान्यमाख । 

काटे काठे किरु कर्यतामन्तवत्सर्वमन्तः 

प्रायः कायक्षयपरिचये निश्चये निर्भरं नः ॥ १९ ॥ 
यातु व्यक्ति कुलुमसमयः संचयः सौरभाणां 

खे खेरन्तो मख्यनिख्याः संततं वान्तु वाताः । 
कामः कामं क्षपयतु धृतिं पक्ष्मलाक्षीकराक्षि; 

शान्तिथित्ते सिरसुखसखी निर्विकारे ममास्तु ॥ २० ॥ 
जरानिगीर्े ,सुभगामिमाने भ्ाने शनै्भूतिरताप्रताने । 

, नावदाने शिधिलाभिमाने धृतिनिंधाने प्रशमामिधाने ॥ २१ ॥ 
रागेण साधं वयसि प्रयाते गतेषु भोगेषु सह स्परदामिः । 
देहे च मोहेन समं रीने निर्मरोऽसावपवैमागः ॥ २२ ॥ 
चित्तं वतविकासिपासुसविवं रूपं दिनान्तातपं 

मोग दुगेतगेबन्धचपलं पुष्पसितं यौवनम् । 
खेर बन्धुसमागमे तनुमपि प्रखानपुण्यप्रपां ` 

नित्यं चिन्तयतां भवन्ति न सतां भूयो भवग्रन्थयः ॥ २३ ॥ 
अभिन्नार्थान्थः सुदधदरिपरिच्छेदरहितः 

समावन्ञामानः सदृशसुखदुःखव्यतिकरः । 
न मौनी नामौनी वनजङ्समानासनमना | 

न दैन्यं नादन्ं स्पशषति गुणनैर्युण्यविरतः ॥ २४ ॥ 
सा दूरे हरिचन्दनस्य न परं हारेण किं दारिता 

नो कान्ताङ्कुचमण्डल् सुरभा चन्द्रे दरिद्रे कुतः । 
-मीते संगतिरेव नास्ति समता तस्यां न सिद्धामधो- 

नैराश्ये सहसैव चेतसि कृते या भ्रीतिरुजुम्भते ॥ २५ ॥ 
१, संतताः” इति पाठः. २. न्वातविलकासिपां सद्दो वित्तम्" इति पाठः. 

३. गह्दीपचपलम्ः इति पाटः. 



अन्योक्तितकम् । १० 

रन्यावधिः; सत्ययुखागृतस्य नवप्रमोदादुतपूणैकामः ! ` 
मारावतारादिव निईैतोऽहं त्यागेन सर्वागरदसंग्रदाणाम् ॥ २६ ॥ 

धनाजनविचिन्तनं हृदयरोपिताशावनं 
वृथा चरणद्चातनं खलकदर्यसंसेवनम् । 

सदा व्यसनशोचनं प्रियवियोगदीनाननं 
विहाय गृहमन्ननं व्रजति पुण्यवाननिर्जनम् ॥ २७ ॥ 

नासि खस्तिकरः परः परिभवो धर्मासनां प्राणिना- 
-मापत्तापरामक्षमं धनसमं नान्यक्ियाजीवितम् । 

संसारे परमस्ति नोऽत्र सुखदं रम्यं न रामानना- 
सपर्वङ्ेशषविनाशनिर्तिरसः को नाम मोक्षासरः ॥ २८ ॥ 
चतुर्धगँपदेरोन कषेमेन्द्रेण यदजितम् । 
पुण्यं तेनास्तु व्ेकोऽयं चतुर्धमेख भाजनम् ॥ २९ ॥ 

इति मोक्षप्ररेसा नाम चतुथः परिच्छेदः । 

समाप्तोऽयं चतुर्गैसं्रहः 1 

भदट्वीरेशरङृतम् 
अन्योक्तिरातकम् । 

प्रोन्मीरुह्छोलमोलि.छथविकटजटाजाकमालेोक्य सुद्य- 
न्गङ्गासंपातजातभ्रमभरविवशो विक्षिपेह्ठोचनानि । 

आकर्षन्मोक्तिकाठीं गिरिवरदुहिवुः कण्ठुसीमात उच्चः 
भरातः श्रीदमवत्या तदनु विहसितो रजतः पातु शभः ॥१॥ 
पत्रं मुग्धतरं फठं सुमधुरं सौरभ्यमभ्यु्नतं 

चन्चकाश्चनजित्वरं पुनरहो त्वत्केसरं सुन्दरम्. 1 



०२ कव्यमाख । 

खवण्यं पुनरु्तमं किमपरं कि तु स्फुरक्तण्टक- 
व्यग्रं नारमिदं सरोरुह परं तेनातिदूयामहे ॥ २ ॥ 

यसिन्स्फीतमहो निपीतमधुना दिव्यं मधु चेच्छया ` 
नीतान्येव दिनानि केकिभिरहो संयापिता शर्वरी । 

तसिञ्डीतनिपातजातविकले मह्टीकुले किं बृथा 

हा हया हन्त कृदो मधुव्रत ददोरेवंविधोऽनुग्रहः ॥ ३ ॥ 
सर्वाङ्गं रणितं सुहुविटछितं सूचीदलैर्टोचनं 

धूलीभिः कितो द्विरेफ भवता रुब्धो रसः केतके । 
अद्यापि स्फुटमेव गुज्ञसि प्रं नो बुद्धधसे तत्कथं 

त्वां वचिम प्रसभं ततो विटठितो भूमौ परं ज्ञाखति ॥४॥ 
व्याघूर्णैननवकुम्भिकरुम्भयुगर व्यारम्ब्य गुञ्जस्यरे 

दानादानधिया मदोन्मदतनुयक्त किमेतदवद । 
नो जानासि दुरन्तदन्तविदरस्मोदण्डश्ुण्डाभर- 

म्यावातोलतदङ्गमङ्गविकलः प्रोढभ्यथां भृङ्ग हे ॥ ५ ॥ 
पेये पङ्कजकोरके मधु नवं नेयं दिनं निर्भरं 

केीभिर्निभृतं सुखेन सदसा संयापनीया क्षपा ] 
कि तु प्रेमपिनद्धमुग्धविदर्त्सौरभ्यमव्योदयो 

नो हेयो नितरां मधुत्रत युधातङ्गी व्वङ्गीरसः ॥ & ॥ 
माध्वीकं परिपीय पङ्कजवने विभ्रष्टबुद्धिः परं 

वारंवारमहो विचीररहितो मूयध्थिरं गुज्ञसि । 
नो जनासि सुगुधबन्धुरदसां खवण्यटीकुरं 

ल्लिधान्तःकरणां मधुत्रत मनाब्बह्टीमत्ी पुनः ॥ ७ ॥ 
पो्मातुखुचंण्डधामवहरज्वाखकलकापांकुटे 

दूत्ये समरति निके पुनरहो ति्वी्दुरवीतिठे 1 



अन्योक्तिशतकम् । १०३ 

एतसिन्ससुषागरतो मजयपति्जीवि्तदा निर्भरं 
धारामिर्थरणीतरं यदि मनाग्धाराधरः सिञ्चति ॥ ८ ॥ 

यावसङ्जकोरकान्विकसयञ्शीमानसौ भानुमा- 
च्नोदेति प्रसमं तमांसि विदरन्सानन्दसुेस्तराम् | 

तावद्धोरघनान्धकारमभिरितो श्चि्टीरबाहादितो 
विचुतपुज्ञविजम्भितोऽम्बरतरं खचोत .विचोतय ॥ ९ ॥ 

फु्ठतकैरवकोषनिगेतसुधासंसक्तमृङ्ाङ्गना- 
मज्ञुध्वानधुरीणरीतकिरणे जागार मुग्धाम्बरे । 

मन्येऽहं निविडान्धकारपरटीसंटीनसर्वाङ्कतेः 
खयोतस्य हतपरभख कियती शक्तिः समुन्मीरति ॥१०॥ 

खच्छन्दं नवमाछिकाघु विहर प्रम्णारविन्दे पुनः 
कुन्दे चापि तथा द्विरेफ कुमुदेःऽथानन्दमङ्गीकुर । 

किं त्वेतस्य कदापि केतकतरोर्मा गाः समक्षं यतो 
 धूटीभिषेनकण्टकेश्च नितरां संवर्धितो वर्तते ॥ ११ ॥ 
नासो पद्यति मारुतीं नहि मनक्मेमाणमारम्बते 

चच्चच्म्पककोरकेषु कुरुते मोदं न मद्ीकुले । 
सारं सारसुदारकेसरख्तां नारोकते पदविनीं 

क्षामः किं तु मथुव्रतोऽयमधुना गुञ्ञनसुहुभाम्यति ॥१२॥ 
नैवारोकि सरोजिनी नहि मनाग्ुञ्वारवैस्तोषिता 

जातिः किं च गरन्मरन्दमधुना नालिङ्गिता मासर्ती । 
चित्रं किंतु मधुत्रतेन सहसा संपादिता सप्रत 

भिन्ना रीतिरियं ख्वङ्गमुकुखन्यारोक्य मन्यामहे ॥१२॥ 
कोपं मा कुर कुन्दवष्ि सहसा मा देन्यमङ्गीकुरः, 

त्रा कत्यपि वासराणि विदितानन्दो मििन्दस्त्वयि । 



४०४ काव्यमाख । 

कि वातः परमस्य पर्य विदखन्माध्वींसमद्धिस्फुर- 
म्मन्दस्यन्दुगन्धितुन्दिर्दलां जाता लवङ्गीरुता ॥ १४॥ 

सत्यं भृङ्ग वदामि कि तत इतो गन्तुं विधत्से मनः 

, केयं निर्भरदीनता क मधुरम्यादारतारध्वनिः । 
एकं सेवय सौरभं परिमरम्रो द्धि नमन्दानिरं 

यसिन्मूरफलप्रसूननिकरे साधारणः सौरमभः ॥ १५ ॥ 
कावण्यं वचनातिगं पुनरहो सौरभ्यसुच्रैस्तरां 

शैत्यं शीतलमानुविद्रवकरं किं वापरं पश्य रे । 
उन्मीरन्मकरन्दतुन्दिकुदरु कसरादकसादहो 

भरातरञ्चसि चच्चरीक चतुर लं चम्पकानां वनम्॥ १६॥ 
त्वं चेचम्पककोरके न कुरे प्रमाणमेतावता 

का हानिर्महि तस कृत्यमपि रे फिचिप्पुनरहीयते । 
तेनैवास्य तु वैभवं मधुप हे यद्धूषयन्ति स्यु 

केठीमन्दिरदेहीपरिसरे कर्भँषु वामश्रुवः ॥ १७ ॥ 
स्यादुदण्डदुरूदचण्डकिरणज्वाखावलीशोषकः 

पारीरोऽयसुदारखन्दरतनुः सौरभ्यभव्योदयः । 

किं कुर्मः कथमत्र हन्त भविता चित्रं गतिर्मादशा- 
मा मूं यदसौ सुजंगनिचयेरावेष्टितो वर्तते ॥ १८ ॥ 

सौरभ्यं वचनातिगं किमपरं दाक्षिष्यमुचेस्तरां 
यचप्यसि नवीनदैव्यघुपमासंपत्तरन्यादसी । 

सवै तत्सुसदं परं तु नितरामेतेन दयामदे 
पूत्काराकुरभोगिमोगनिचयेः श्रीखण्ड यत्ीडसि ॥१९॥ 

एकसिन्मख्याचले निवसता कूराशयेनायुना 
, भिषटेन तमिदहाहतो यदिः न चेत्ता दानिरेतावता । 



अन्योक्तिशतकम् । १०५ 

भ्रातः श्रीहरिचन्दन प्रविदर्स्सौरभ्यमव्योदयं 
स्ञातुं ते कुशरीभवन्तु नितरां क्िग्धा विदग्धा जनाः ॥२५॥ 

मा संतापमुरीकुरष्व कठिनो रोकप्रकारोऽधुना 
, मभा हन्त रसक्षता रसकसप्यन्तं गता साप्रतम् । 

माखाकारकुरङ्गरोखनयनां हित्वा नवीनां पुन 
ज्िग्धा मुग्धतरां ख्व्गरुतिके कसते गुणान्वक्ष्यति ॥ २१॥ 

शेफाठीरुचिरपफुलकलिकामाध्वीं पिव ववं सुदा 
. वारवारमुदारकृन्दविदस््पीयूषमाखादय । 

सानन्दं विहरारविन्दविपिने किं तु प्रभूतोदयो 

भातर्भङ्गं खवङ्गसङ्गजनितः सेहो न देयोऽधुना ॥ २२॥ 
नो पत्राणि चरानि हन्त कुरूपे गुञ्ञारवं नो मना- 

प्घस्से नैव पुनः खयं चरसि रे किं तु स्फुर सर्वतः | 
सानन्दं मकृरन्दमेव निशत ग्रह्णासि यत्केवरु 

. + तक्छि कौडरूमस्ि शेस भवतो दी किंचिदिन्दिन्दिर २३ 
हित्वा सौरमसारसुन्दरदलां माध्वीकसुग्धप्रभां 

. मीं मारतिकां मदार्सतया अन्त्या मुहुः संञमन् । 
गुज्ञन्गन्तुमुरीकरोषि मधुप तवं पङ्कजानां वने 

नो जानासि विसुद्धिते कमङिनीवन्धौ पुनर्यन्धनम्॥२४॥ 
मन्दं मन्दमहो मधुत्रतव्चोविन्यासमञ्चक्तिभि 

: सन्द्रानन्दमयं कथं कथमहौ निद्रायितोऽभूत्करी । 
सोऽयं क्णविकारकर्मकुशेः कारण्डवानां रै- 

शुन्निद्रः सहसा करैः कमणिनीय॒न्मूलितुं वाञ्छति ॥२५॥ 
मुक्तानामसि नायकखिजगतामानन्द्कन्दखडी 
: उयोरलानाथजमिञनेकदारण मन्दाकिनीवहमः । 



कान्यमाख । 

कि वातः प्रमसि जीवननिधे जल्पन्ति लोका सुहुः 
क्षारं यत्तव जीवनं प्रतिदिनं तेनेव दूयामहे ॥ २६ ॥ 

सूते हन्त हखहछे जरनिधिजल्यन्ति ये मानवा- 
से जल्पन्तु परं तु नैव कृतिनामेतेन कापि क्षतिः । 

सल्येवं गुणसंनिधो कचिदहो तेनैव ते गोखं 
यत्त्वां बन्यकुरङ्गयुन्दरदश्रो जल्पन्ति रलाकरम् 1 २७ # 

स्कारोच्ङ्गतरङ्गपीवरकरेरा्ृष्य रलो त्तमं 
यस्व जीवनमध्यतः क्षिपसि रे दूरे धरित्रीतले । 

युक्तं तजरनाथ नाथ कर्य प्रोच्चैः प्रसादात्वया 
रलये हन्त जग्रयेऽपि सकठे रलाकरलं पदम् ॥ २८॥ 

उयतिर्जल्थौ युधासहचरी ज्योत्छाभिरौमा तनुः 
खानं व्योम कुमुद्रतीपरिवृदश्वन््ेति नाम स्फुटम् । 

सवै चार् तथापि हन्त कठिना यच्वां करङकङ्कित 
जल्पन्ति प्रतिवासरं सुरगणाकेनतिदूयामहे ॥ २९ ॥ 

ज्योरलानिभ्रममारसाररुचिरे पद्मारयावान्धवे 
रोकानां नयनोत्सवे दिविषदामानन्दकन्दाख्ये । 

मुग्धा कोमलमुग्धवक्रकमरुस्पधोकरे पदिन 
त्वं चेच्छीतकरे न रज्यसि गुणछषा तदसतं गता ॥२०॥ 

फुछकरैरविणीपरागरुचिरा दिचमण्डटीं श्रयते 

 कोकानामपि मान कटषितं रिंचिद्धिजानीमहे 1 
मन्दि पथ्चिमपर्मताञ्चरपुटे श्रीमान्यतो मानुमां- 

सतत्सतयं रजनीपिते, सभुदयो जातः परं मन्महे 1 ६१९ ४ 
रोते .रङ्करयं दुखेन निभृतं पीयूषमश्म्सुद् 

मत्वेवं सहसा चकोरशिशुना संसेवित सादरम् 1 



अन्योक्तिशतकम् । १०७ 

को जानातु कुमुदरतीपतिरसो पीला भूदं वारणं 
हा हा हन्त षनान्धकारनिकरेरवेष्टितो वर्तते ॥ ३२ ॥ 

उ्योरलामिभवनं तनोषि विमं पयुषरभः करे - 
^ रामोदं कुसुदे दधासि बहुशः संजीवयस्यौषधीः । 

सवं तत्पुखदं परं तु नितरामेतेन दूयामहे 
नीहरिः कवलीकरोषि ख्वटी्न्दानि शीतदयुते ॥ ३२ ॥ ~ 

सानन्दं घनगहराणि सहसा संगाहसे निर्भरं 
भूयः सौरभजातमप्यनुदिन गृह्णासि यत्द्ररम् । 

कि तु श्रीयुतगन्धवाह् भवतो नो युक्तमेतन्मना- 
ग्यत्तवं तत्र करोषि नैव सदसद्यक्तेर्विवेकक्रियाम् ॥ २३४॥ 

शष्काः संप्रति निन्नगास्तत इतो नाछोक्यते जीवनं 
भूयः कापि न वापिकापि नितरां जाताविकरु पस्वलम् | 

मोऽ सुषणतोऽ ति गहुङे कार्त सष रे 
मन्दं संचर मेकशाव सममूत्कारः करार महान् ॥३५॥ 

एषा सीदति सुन्दराम्बुजवनी गुञ्खद्विरेफाङ्किता 
ञ्चप्केसरनिर्यदुम्वहव्यामोदमेदखिनी । 

स्फारोत्गकरीनदरदु्वैहकरोढामिषतिः परं 
विध्वस्ता परितो विभाति पुरतो विभ्रष्टपत्रम्बरा ॥ ३६॥ 

प्रोन्मीर्सुरनिश्नगापरिपतद्रीचीचयव्याहत- 
व्याधूतानिस्संवरुजर्मिरद्ात्रोऽप्यसौ षट्पदः । 

समृत्वा हन्त दुरन्तकेतकशिखासंपातसंपादित- 
मोतुङ्ाज्गविकारभारमधुना नो रन्तुसुकण्ठते ॥ २७-॥ 

हन्तासीतयरितो नवीनजरदप्ोततङ्गधाराजैः 
पूणनिकसदसपङ्कजदरैः कीर्णा नदीयं पुरा 



१०८ कव्यमाख | 

सेयं संप्रति चण्डमानुबिरुपचण्डातपप्रोच्छर- 
-ज्वालजाटविटुप्तजीवनभरा हा हन्त संताम्यति ॥ ३८ ॥ 

नोचैरजरप मनाग्यतख सहसा कुञ्जे निठीय क्षणं 
गन्तु कीर वदामि मास्तु मधुरन्याहारतारध्वनिः | 

काकोखदपि दारुणेरनुचितारम्भाग्रणीमिः परं 
रुद्धा संभरति किं किरातनिकरेन लोक्यते मेदिनी ॥ ३९॥ 

परो्यसोटमहीमहेनद्रमवने प्रोुङ्गपोधाङ्गणे 
. गत्वा काक वराक किं कर्यसे साम्यं मरार: समम् । 

टिद्रान्नेषणभूरिकर्मकुशखः किंचिष्टमन्ते खलः 
सम्यकपण्डितपुण्डरीकतुलनामारोप्य कण्डे गुणम् ॥ ४०॥ 

लोके दृष्टमिदं मया बहुतरं हंहो न सन्त्येव ते 
ये विन्दन्ति सखाययुत्तमगुणं मित्रेकचिते रतम् । 

रानबुकैः कख्यन्ति केलिकुतुकं वापीषु कारण्डवा 
नो वा मानसमुग्पङ्कजदकं विस्प्र्य जिघ्रन्त्यपि ॥४१॥ 

क्षीराम्भोनिधिकन्यका मधुरिपोर्वक्षःखल्यसायिनीं 

दीतांशोर्मगिनी जगत्रयजनिः किं चाधिका ते स्तुतिः। 
एकैकं वचनातिगं जर्धिजे स्वै विजानीमहे 

चाञ्चल्यं यदि नाम चेन्नहि मवेदेकं करुङ्कास्पदम् ॥४२॥ 
दं मा वह वाख्वत्सनिकरानालोक्य पुच्छच्छरा- 

 , पतिरेव महोक्ष गर्जसि सुधा किं गजितेनामुना । 
तावत्संचर याव्ाञ्चु, न मनागादाय सीरं ह 

ककर्षयेष कूषीवरुसतत इतो भूयोऽपि भूमीतठे ॥ ४३ ॥ 
त्वामाखोक्य समागतः कथमसौ केलिक्रियाकोविदो 
दिखा. कत्यपि काननानि दिवसप्रान्ते द्विरेफो युवा । 



अन्योक्तिरतकम् । १०९ 

त्वं लेनं समुदीक्ष्य पञ्चनिकरानाकुश्य यद्रोपनं 

वक्रस्याञ्ु करोषि पिनि न त्युक्तं प्रतीमो वयम् ॥४४॥ 
दूरे तिष्ठति कानने नहि मनाङ्ीरे समालोक्यते 

कूरः संमति वाटृकापरिकरथण्डांडरःयु्नतः 1 

भूरेषा मरुरेव संप्रति कथं गन्तव्यमेकाकिन 
मन्दं यूथपतियहुयहुरिति ध्यायन्धुनीते शिरः ॥ ४५॥ ~ 

दिक्चक्रं करिशाव दावदहनैदग्धं पुरो इयते 
छया क्षीणता क्षमापि सममूहुरे न नीरं कचित् । 

चित्रं चण्डचख्यचण्डकिरणञ्वालकुखाङ्गो सुधा 

मध्याहे कथमेकदेव सहसा गन्तुं समुक्तण्ठसे ॥ ४६ ॥ 
-चादूलः मतिपेदिरे प्रथमतो गभान्तरं भूरुहां 

कुञ्च किं च समाश्रयन्ति हरिणा टीना वराहाः कचित्। 
उदृण्डमकटमरचण्डकिरणन्वासकुके दिके 

हा हा हन्त करी करोति कतमां जीवातवे जीविकाम् ॥ ४५७ 
उन्चैश्चण्डमरीचिमण्डरुकरज्वारकुला दिक्तरी ` 

पश्चादोरदवाभिगर्वेगरिमोद्रिक्ता धरित्री पुरः । 
कर्तव्यं कथमत्र हन्त करुणारङ्गी कुरङ्गीपति- 

मैतवेवं हरिणीविरोकनधनीभूतोऽमवङुण्ठितः ॥ ४८ ॥ 
कृता पर्वतकंदरापरिसरे केठीभरं रीख्या 

मुक्त्वा पङ्कजकोरकांश्च परितो भङ्गैः समवेष्टितः । 
यावद्याति करेणुकाकटतरीकण्डूयने केवकं " 

तावचीनररीःद्रवैदकः श्ुण्णोऽमवलुञ्जरः ॥ ४९ ॥ 
यः पूरं नवदानदरपिततनुदन्तेन दन्तावरखं- 

शरण्य महाभिमानमरितो, नो मन्यते कानपि । 



११९ कान्यमाख् । 

कीडन्नेव समागतो विधिहतो हा हन्त नीराशये 
पङ्क म्कटेवरः करिवरः सोऽयं शनैसाम्यति ॥ ५० ॥ 

अन्यै काननमाशु गच्छ तरसा वन्यं फठं भुङ्क्ष्व रे 
धन्यं धाम विमाति ते नहि तथा पुण्यं जघन्यं कुर । 

एतसिन्करिशाव मा ब्रज वने जस्पामि तथ्यं वचो 
जानायेव करीन्द्रदषदलनो निद्राति पञ्चाननः ॥ ५१ ॥ 

निद्रासुद्वितरोचनः प्रतिपदं छायातले मूर्हां 
प्रोदृण्डद्विपगण्डमित्तिदरनप्रोद्विक्तरक्तारुभः । 

सिंदीजानुनि दत्तमस्तकरसत्वाङ्कः केसरी 
निद्राति प्रतिवासरं सुखमिति ध्यायन्करी कम्पते ॥ ५२॥ 

शल्यं कानेनमा निरीक्ष्य तरसा चीप्छृत्य गाढं हठं 
न्मात्गाधिप मानसे बतं ब्रथा गर्वोद्रमं सा थाः । 

जानीमो वयमद्य कु्लरघटाविक्चोभकारी पुमः 
पारीन्द्र न जगाम सेचनपथं तेनासि नो वै मयम् ॥५३॥ 

कामं कोपकषायिताक्वियुगलं कृता करोत्फारनैः 
षुदरान्वन्यसृगान्करीन्द्र सहसा विद्रावय त्वं सदा । 

देकाखण्डितकुम्भिकुम्भविग्द्रक्तारुणाङ्गे हरौ 
जाते लोचनगोचरे यदि मवान्धाता तदा मन्महे ॥ ५४ ॥ 

देन्यं मा लमुरीकुर प्रतिपद पर्ष्यातुरां पदिनीं 
राकाशारंदक्रीतरिकिरेरावद्ुग्धाननाम् । 

षित लवं भ्रमसि. द्विरेफ बिद्कन्माध्वीकृधाराधरे 
सानन्दं नवमदिवछिनिकरे गत्वा तृप्तिं भज ॥ ५५ ॥ 

मन्द" पश्चिमशैरमोचिमुकुयल्कारमूतो रविः 
संप्याकदरितं नभः कटुषिता ध्वान्तैः प्रं दिक्तरी । 



अन्योक्तिंशतैकम् । १११ 

एका पङ्कजिनी सुषाकरकरेर्भीता परं सुद्धिता 
तकि संप्रति चञ्चरीक चररि व्यथः प्रयासोऽघुना ॥ ५६॥ 

मृङ्गाणां नवनीरजानि विदर्त्सौरेभ्यरोभ्यान्यलं 
मह्टीकेसरचम्पकानि नितरां तिष्ठन्ति पुष्पाकरे । 

एकं कोकिल्शावकस्य शरणं सुरधप्रसूनाकरं- 
प्रखन्दन्मकरन्दतुन्दिरुदरो माकन्दभूमीरुहः ॥ ५७ ॥ 

धेय वायस धार्यतां समुचितो नेद्धेगभारस्वयि 
प्राणान्मुञ्चसि किं वृथा पिकषुतैः पुत्रल्ममायाति रे । 

जानास्येव कलेः प्रपञ्चमसिरु किंचाधिकं वा परं 
हित्वा नीरनि्धिं कसन्ति निधयो वापीषु काचित्छपि ॥५८॥ 

श्यं शारदी तररिमकिरणादप्युत्तमं ताद 
सौरभ्यं वचनातिगं जगति ते श्रीखण्ड सवं वरम् । 

किं तु तवां सहसा किरातगृहिणी दीप्ताभिङ्ण्डे जवा- 
दुन्मू्याश्चु करैः करोति तरसा शुष्केन्धनं कीख्या ॥५९॥ 

आस्ते नो सुषमा न चापि कुघुमामोदो हि नो वा मना- 
क्चातुथं मकरन्ददानविषये किं चातुरीयं पुनः । 

यत्त्वं चित्रगतं कुरोशयदकं पुष्णासि गुञ्ञाखै- 
मौहात्म्यं क इव ब्रवीमि तदहो हे चश्चरीकाधुना॥ ६०॥ 

कषिप्तं सञ्च कुरङ्ग काननमिदं रे ताण्डवं मा कृथाः 
' किं ते वैभवविभ्रमेण तरसौ गात्राणि संरक्षय । 
आलां कीर्तिभरः किरतविरिखैः ण्णः क्षणानन्तरं 

क्षीणाङ्गः क्षितिमण्डलोपरि पुनर्नो चेश्षयं यास्यसि ॥६१॥ 
स्वामाधाय निजोद्रे कमछिनी चक्रे न माध्वीरसे- 

नित्यं कोमरुकेसरेतव पुनः किं किं मनोवाज्छितम् ।, 



११२९ कान्यमाख । 

त्वं सेतां करकूजितेरपि मनाङ् नो मावयस्यातुरां 
तकि साहजिकं मधुत्रत मनाक्त्यकतु रसं वाञ्छसि ॥६२॥ 

जाता नैव तषा कदा न सममूत्तापापकर्षक्रिया 
नो वा रोचनपङ्कनैरपि मनागालोकिं किं चापिकम् । 

्भ्यदवोरतरारयैः प्रतिदिशं इ्श्ानिरेद्राविता 
सेयं नीरदमण्डटीति कख्यञ्चश्चस्यरं चातकः ॥ ६२ ॥ 

देन्यं मा तसुरीकुर मतिपदं हित्वा मनाग्यूथिकां 
खेयं क्यपि वासराणि कथमप्यारम्ब्य धे हदि । 

आयाते खट माधवे प्रविदर्त्सौरभ्यरोमास्पदे 
नूनं ते शरणं स एव भविता माकन्दभूमीरुहः ॥ ६४॥ 

साफल्यं कर्ये चकोर भवतो धन्योऽसि मन्यामहे 
कांकीर्षिं कथयामि ते त्रिभुवने जागतिं ते संस्तवः । 

-किं वा पुण्यमितस्तवासि विमरुं पीयूषधाराभरं 
चन्द्रे पासि निरन्तरं कमलिनीदग्गोचरेऽपि स्फुटम् ॥६५५॥ ` 

अध्माताः प्रतिदिच्यखं सरभसं गर्जःत्यमी व(रिदयाः 
मरोढष्वानधुरंधराः प्रतिपदं च्चन्ति विचुच्छयाः । 

भूयो मत्तमहामयूरनिकराः कूजन्ति केकारवे- 
सतन्मन्ये समुपागतोऽसि सहसा वर्षीयुतो वासरः॥ ६६॥ 

भूयो निभेरसर्वगवैगरिभा मुग्धाङ्गनानां सुदा 
चञ्चचग्पककोषुभ्वितमना वात्यच मन्दानिरः । 

मी युक्तं सहसान्यतः अचलितुं है पान्थ चित्तव्यथां 
मा कार्षीः किमु पञ्च्राणनूपतौ जागर्ति चिन्ता तव ॥ ६५] 

शत्यं तापहरं तवासि न सुधा मन्ये सुधानायक 
, प्रोदश्चःसुषमासमूद्धिरपि ते जागर्ति ठोकूत्रये.। 



जन्योक्तिरीतंके् । ११३ 

सर्वं चारु मनाक्तथापि यदि चेलाप्तोऽसि मुग्धाङ्गना- 
वक्न्दोस्तुखनां तदा क इव ते भाग्योदय मन्महे ॥६८॥ 

आयाता रजनी भविष्यति महाविश्ेषदावानठो 
नोद्धेगः सहसा कृशाङ्गि मनसा कार्यो रथाङ्गाहयः । 

इत्थं बाष्पनिरद्धगद्रदतया संभाष्य कोकीं चिरं 
चिन्तापूर्णमना विनोदविमुखो हंहो विधिं निन्दति ॥६९॥ 

सौन्दर्यं दकितं दवानख्बलेर्मन्दं मरन्दोऽप्यसौ 
खच्छन्दुं गत एव का पुनरहो पुष्पादिकानां कथा । 

सीर्ना प्णपरम्परा विगछिता सेयं कता तत्कथं 
हंहो मन्द् मिलिन्द कुन्द विपिने नो हाुमाकाह्घसे ॥७०॥ 

रम्यं काननसुनतास्तसुगणाः ज्जिग्धं पयः किः पुन- 
ध मुग्धान्येव फलानि हन्त परितः सम्यञ्चि पुष्पाण्यपि । 

सवं हन्त विहाय निगैतवतो दन्तावर्ख स्फुर- 
चण्डांशुज्वठिते मरौ तदखिरुष्यनर्मनो सुद्यति ॥ ७१॥ 

यत्संसर्गवशादसाधुचरिता एते पुनः कोटिशो 
निम्बादोककपिस्थविल्ववकुराः सौगन्ध्यमापुः परम् । 

धन्यस्त्वं हरिचन्दन त्रिजगतां संतायशचन्त्ये पुनः 
संसारे नियतं स कोऽपि सदृशो युष्मादशां वर्तते ॥७२॥ 

सानन्दं सुरनिन्नगापविरसत्छरलेऽनुकूले पुन- 
मन्दं मन्दमहो कलिन्दतनयातीरे विहारं र । 

असिन्कि तु मराल्बार सरसीकुञ्ने,न याहि क्षणं ` 
यस्मादत्र पतत्रिपातरसिका भिष्टयः खनं कुर्वते ॥ ७२ ॥ 

तृष्णाजर्जरिताङृतिः कवकितो घमीरुषोरेः करै- - 
दर्षोदञ्चितचश्चुरय कठरयस्त्वत्तः परं जीवनम् । 

[4 पंर.० 



११४ काव्यमास ) 

हंहो चातकशावकोऽयमधुना त्वां वीक्षते केवलं 
तवं चेदम्बु ददासि नाम्बुद् मवेदस्याश्रयः केसदा ॥७९॥ 

आ प्रातर्धनतृष्णया कवलितं प्रोदण्डचण्डातपै- 
दग्धं जीवनहानितः क्षितं चिन्ताभरैः कीकितिम् । 

प्रिग्धामृतथारया प्रतिदिनं संछवर्यश्चातकं 
त्वत्तः कोऽपि न वारिबाह भुवने जागर्ति जानीमहे ॥७५॥ 

चञ्चचातकचश्चुकोरकपुरदी नो पूरयखन्वहं 
दिक्तापं नवनीरसीकरभररेनो वा मनाग्डुम्पसि । 

क्षेत्र सिश्चसि नेव किं च बहुशः कान्तारमा्वय- 
न्यद्ई कुरूषे पयोद मवतस्त छि नयो दद्यते ॥ ७६ ॥ 

चच्चचण्डमरी चिमण्डलकरज्वाकरयेरदो 
, न स्याच्चातकृष्ोतकः कृवलितो युदत्ततो विहृरः 
आतः श्रीयत वारिवाह निभृतं जीयाधिरं निर्भरं 

तावद्धीरतरं धरातट्मिद् धाराभिरासिश्चय ॥ ७७ ॥ 

नो गत्वा गगनाङ्गणेऽनुसरति प्रोचचैमं जल्पत्यहो 
नो वा चण्डमरीचिमण्डरूभिया संसेवते कानपि । 

चित्रं भूमिगतं तथापि निभृतं धाराजलेरनिर्मः 

सिञ्चत्येव चिरेण चातकरिषं श्रीमानयं वारिदः ॥ ७८॥ 
तापं तू्णमपाकरोषि नितरां पाटीरवा्दीं पुनः 

म्ेम्णा पल्वयस्यर् वितनुषे सुक्ताफढं शक्तिषु । 
धारामिर्षर्णिं धुनोषि परितो धाराधर त्वं यथा 

आतश्चातकश्चावकं बत तथा संमावयाम्भोभैरः ॥ ७९. ॥ 
मूमेष्वापमपाकरोषि नितरां मूमीरुहो वथैय- : 

स्यानन्दं विदधासि किं च तनुषे सस्ये प्ररास्यं मुदा । 



अन्योक्तिश्चतकम् । ११५ 

दि किं वारिद ते गुणोत्करमर्हं, जल्पामि धन्योऽसि रे 
धारामिशिरखिनचातकरिश्ुं यजीवयस्यातुरस् ॥ ८० ॥ 

मोदन्ते करिशावकास्तत इतः कीडन्ति कोकाः घुखं 
छृत्वाङ्के तनयं कुरङ्गगहिणी रोमन्थमभ्यखति । 

हीनं तेन मृगाधिपेन सहसा मन्यामहे काननं 
वित्रे दिनैर्मविष्यति प्रं बन्याभिरन्याद्म् ॥ ८१ ॥ 

तूर्णं यात सृगाः प्रसयत ब्रृका युयं पुनः सर्वथा 
कोटा: कापि निीयत प्रसमराः कोखहरं मुञ्चत । 

हप्यदानदुरूहदास्णदख्दन्तावर्यामणी- 
गर्व्रामविदारणाङुख्करः सोऽयं पुरः केसरी ॥ «८२ ॥ 

भरोदोस्किप्तमहामदीधरशिखरं कुत्रापि नीराश्ये 
द्रव प्रतिविम्बितं सचकितं खाद्ुत्य गारं दत् । 

पाठं वाञ्छति नो जरं करिवरस्याशङ्कया किं त्वयं 
दपोदूतरिरा धुनोति नयने कोधो्धुरः केसरी ॥ ८३ ॥ 

सक्रोधं करिणां मदेूपहितामालोक्य विश्वभरा 
भूयः कोपकषायिताक्षियुगरं पद्यां घरां दारयन् । 

बाहुभ्यां सदसा विकृष्य तिमिरं भूमौ हुः पातय- 
नभूयग्मं विधूनयन्विजयते कोऽप्येष कण्ठीरवः ॥ ८४॥ 

यः सावेशयमशषवारणधटासंषटविद्रावणो - 
मुक्ताजारुमयानि हन्त नितरीं चक्रे वनानि स्फुटम् । 

दप्यद्रुदुखूपञ्चरगतो हा हा हतो, वेधसा “ 

सोऽयं मानधनो धुनोति नयने करोषोदधुरः केसरी ॥८५॥ 
यस्य त्रासवशाद्रने करिवराः स्पन्दन्ति नो वामनाः 

कोकाः केऽपि न निःसरन्ति महिषा व्यग्राः पतन्ति क्षितौ । 
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सोऽयं खोहदुखूहनन्यनिगडानद्धाङ्खियुम्मो म॒हः 
सारं सारसुदारवन्यचरितं कण्टीरवस्ताम्यति ॥ ८६ ॥ 

मन्दं मन्दमहो मरन्दनिचयः पेयोऽमुना सादरं 
. नेयो रात्निभरः प्रं तु सहस्र गेयः स्तवो मान्मथः । 

इत्यारोच्य समागतं खट मया सायं नवे कैरवे 
को जानाति निदापतिः पुनरसावसताचरं यास्यति ॥८७॥ 

तवं चेहज्ञसि निर्भरं अमर हे पीलापि कन्दं मधु 
„ खच्छन्दं न विखोकयस्यपि मनागेनं किमेतावता । 

उन्मीरन्मकरन्दतुन्दिख्दरुत्पष्पाकराखादनं 
माकन्दस्य परं स एव युक्ती जानाति किंचितिकः ॥८८॥ 

आ बारयं भवता समीर कतिधा साध ्रणारीदरं 
भुक्तं केलिकथामृतैरपि तथा नीतं रहः सादरम् । 

चित्तान्दोलनलारनेखगदशां वक्षःखलास्फारनै- 
भूयः संमति मां विना तव मनो रन्तुं कथं मोदते ॥८९॥ 

गम्यन्तां दद्यदिक्तरीपरिसरे रे म्तमातङ्गजा 
, , ठलीयन्तां गिरिकंदराघु तरसा हिखारवीं ते मृगाः । 
युष्मच्चीत्कृतिमीरुतारनिनदप्रध्वस्तनिद्राभर- 

, ~. ्रयाधूर्ण्नयनोऽयमेति सहसा करोधोद्ुरः केसरी ॥ ९० ॥ 
कृत्वा हन्त निरन्तरं कमलिनीकोषे सुधवेभवं 

दित्वा संप्रति तां हिभैरुपहितां धत्से कचिन्मानसम् । 
`तक्कि लवं कथयामि हे मधुकर त्रीडाकरं भाषितं 
. पिण्धिक्मेम भवादृशां न करुणाेश्लोऽपि संदृश्यते ॥९१॥ 
होते इन्त सगाङ्गना निजश त्वा निकु्नोदरे 

भूयः कुण्डलनां विधाय विवरे निद्राति सपाज्गना । 
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शीतातीः किर नेव प्कजदलं जिध्रन्ति माध्वीलिदो 
इष्वा हन्त हिमागमं नहि मनाङ् नीडं त्यजन्ति द्विजाः ॥९२॥ 

सानन्दं मकरन्दतुन्दिकदलां सुग्धप्रमां पद्विनीं 
यावच्वुम्बति केसरारुणतनुर्मत्तद्विरेफो युवा । 

तावत्तीत्रकरीन्द्रदुवेहकरल्याधातसंघूर्णितो 
हा हा हन्त मधुत्रतोऽयमधुना भूमौ पुनसताम्यति ॥ ९३॥ 

चश्चवा नव्यसमीरधीरसरसीतीरं विरोक्योत्सुको 
धीरं घीरमदहो महोन्तिपरेस्तृष्णाङ्कशाकर्दितः । 

यातुं यावददहो करोति विमलं नीरं मरारः छती 
मण्डूकष्वनिजजेरीकृततनुस्तावच्छनेसाम्यति ॥ ९४ ॥ 

रोकेऽसिन्पिद्युनाः कथंचिदपि वा नैवोपकारम्यथां 
विन्दन्ते सहसा परं उ सहसा जल्पन्ति दोषं स्फुटम् । 

राम्बूकेः करुयन्ति केकिकुतुकं वापीषु करेण्डवां 
नो वा मानससुग्धपङ्कजदरु विस्मत्य जिघ्रन्त्यपि ॥ ९५५ ॥ 

सदौ पत्रविचित्रितः पुनरसौ मुग्धमसूनाङ्कितः 
प्चात्लिग्धफलोद्रमे घनरसैः सिक्तो मया सर्वतः । 

दानोन्मत्तदुरन्तवारणकटीसंघट्नैः केवरं 
सोऽयं घूरित एव देववतो माकन्दभूसीरुदः ॥ ९६ ॥ 

चश्चस्पत्रविचित्रितां मधुकरस्फूञेत्रारुम्बिनीं 
मन्दं सुग्धमरन्दमञ्चपुल्कां काम्तिपमूतोदयाम् । 

षोन्मीलककुसुमां परकीरणैसुषमां हा हु चरुत्कण्टकां “ 
को हेतुः करुोतकेतकठतां त्यक्ठं समुत्कण्ठसे ॥ ९७॥ 

भुक्तवा मीनमदो नवीनमधुना पीतं जक निर्म ` 
नीतः केङठिभरेण वासरगणो कि तु स्वयाचयांवयि + 
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गन्तन्यं खट कुत्रचिद्धकं वने चेचण्डचण्डातय- 
सप्ते हन्त जकाङये पुनरहो देन्यं सुहुरधास्यसि ॥ ९८ ॥ 

अग्रे तिष्ठति दारुणाकृतिरसौ क्रोधोद्धतः केसरी 
पश्ादुद्धरदावदूषितधरासंकरान्तचण्डानिरः । 

किं कुर्मः सहसा विहाय करुमानेतान््रजामः कृथं 
दहो कूणितलोचनेति करिणी चिन्ताकुला ताम्यति ॥९.९॥ 

आदावङ्करितं पुनः प्रतिपदं पत्रावृतं त्वां सुदा 
सौरभ्यस्फुरितपरसूनककितं शष्ठाथ दृष्टोऽस्यहम् । 

किं व्रूमः फकिते त्वयि द्रुततरं हा हन्त किम्पाक हे 
भूयो म्याकुख्यन्ति कण्टकभराः सर्वत्र तकि घुवे ॥१००॥ 

त्वत्तः श्रीरजनि स्फुटं समभवत्कर्पदुमः सादरं 
जातास्ते निषयः पुनः किमपरं जज्ञे सुधादीधितिः। 

क जरूमसतव वैभवं जलनिधे त्वामप्यहोऽहो वृथा 
यद्धुयस्तृषिता प्रयाति जनता तत्क घरुवे तरह्णान् १०१ 

मेकाः करूपजरं पिबन्तु नितरां वापीषु कारण्डवाः 
साकूतं सरसीषु हन्त नितरां तुङ्गाः कुरज्गादयः । 

ठृष्णान्याकुकितस्य चातकरिशोः किं तेन यावद्धरां 
धन्याभिः परिपूरयचनुदिन नोदेति धाराधरः ॥ १०२॥ 

तावद्धीष्मगभीरतापनिवहाः संसारसुनरैस्तरां 
यूयं तापयत प्रच॑ण्डकिरणञ्वाखव ठीपूरिताः । 

थावत्सोरममलव्यनव्यविदरन्मह्यीमतदटीदर- 
प्रोन्मीरन्मकरन्दतुम्दिखमना नोदेति मन्दानिरः॥१०३॥ 

चन्द्रो हन्त करङ्करङ्धिततनुः क्षारान्वितः सागरो 
हंहो कल्पतरुखररः पुनरहो मेरुः खयं पवेत; । 
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कामं कामगवी पूनः परञुरये कं वा बहु जूमहे 
संसारे भवतस्तुलां कलयितुं को वा समर्थो मवेत् ॥१०४॥ 

योऽमूहाविडचक्रवर्तिसुकुयरंकारभूतस्य रे 
मौद्रस्यस्य हरः सुतः क्षितितले वीरेधरः सत्कविः । 

तख प्रोद्रतसूक्तिनिर्मरसुधाड्दधान्तर्ख क्षण- 
देषा निर्मितिरूतमा मतिमतां निय मुदे जायताम्॥१०५॥ 

इति श्रीवीरेधरभदटरनिभितमन्योक्तिशतकं समाप्तम् । 

तरिपाटिश्रीरिकरामप्रणीता 
नक्षत्रमाला | 

, सरीका। 

राजन्रयसमानीतां मुनित्रयपरिष्कृताम् । 
जाहवीं शब्दवियां च चिन्तयामीष्टसिद्धये ॥ 

'विश्चविघाताय कर्द मङ्गं रिष्यरिष्षा्थ निवघ्ाति-- 

धरालजारम्ययुखारविन्दमरन्दरोरम्ब उदारकीर्तिः ।. , 
ेषाख्यसंगोगविरोषशोमो देवो सुदे वोऽस्तु शिवः स रामः ॥ १॥ 

धरेति \ धरस्य पर्वतस्यात्मजा तस्या रम्यसुखारविन्दस्य मर॑न्दो मकरन्द 

ससय रोकम्बो अमरः । उदारकीर्विः । रोषाख्यसय संयोगेन विरोषरोभः । 
शेषस्य भूषणत्वादिति भावः । एतादकषो देवः दिचः स प्रसिद्धो रामो चो 

१, अयं शिवरमत्रिपाम खिस्तसंवत्सरीषाटदचज्चतकपू्ौधैसमुतन्नान्नागे- 

शभद्रदप्य्ीदीनः, यतोऽयमतरैव टीकाया तछतपरिभषिन्दुरोलरस्मरं करोति. 
एत्कृतम्रन्यास्तु खयमेवानेनात्रैव टीकासमापतो गणिताः सन्ति, तेषस्मामिः 
( 9) काद्म्बरीरीका, ( २ ) ददाकुमारचरितदीका, ( ३ ) नक्षत्रमाला सरी, 
( ४ ) स्सरनटारः सरीकः, ( ५) बाच्वद्त्तारीका, एतद्रन्धपरचकमयावधि, 
समुपलन्धमसि. 
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सदेऽस्त॒ 1 पक्षे--धराया आता सीता । रोषाख्परेन रक्ष्मणेन बिरोषदोभा 
सोभ्राकृरतवात् । शेषारंकारः--“वाच्यभेदेन, भित्रा यदुगपद्धाषणस्शः । 
शछषोऽसौ* इति लक्षणात् । इत्यनुभासः--च्वणैसास्यमयुप्रासदकेकटृत्तिगतो 
द्विधा । सोऽनेकस्य सङृत्पूवं एकस्याप्यसङ्त्परः ॥* इति लक्षणात्. । यमका 

रूकारः सत्यर्थभिन्नानां वर्णानां सा पुनः श्रुतिः } यमकं पादतद्धाग- 
बृत्ति तद्यायनेकतास् ॥ इति लक्षणात् । संभोगशङ्गारः--“अनुद्लौ निषे- 
वेते यत्रान्योन्यं विलासिनौ । दुरैनस्परौनादीनि स संभोगो मुदान्वितौ ॥* 

“ इवि रक्षणात् । अनुद्रे नायकः--“भनुकूकस्तवेकनायिकः' इति दशरूप- 
कात् । उपजातिवृत्तम्--“भनन्तरोदीरितरक्ष्मभाजौ पादौ यदीयाबुपजात- 
यस्ताः” इति तद्धक्षणात् ॥ 

गोच्रस्वरुमेन मानवती प्रयाह-- 

गोत्रस्छर्ने आन्ति मानिनि जानीहि केवलां मेऽत्र । 

व्याख्यानतो विरोषप्रतिपत्तिः पाणिनीय इव ॥ २ ॥ 
गो्रेति । हे मानिनि, गोत्रस्खरूने गोत्रं नाम तस्य ॒स्लरने च्यवने मे 

मम केवरं भ्रान्ति जानीहि । ननु गोत्रस्खरनं त्वदुक्तिः । मया शान्त्या 
तद्गामग्रहणं कृतं न व्वहनिंशं तसामासक्तरिलयपि त्वदुक्िरेव ! तत्र क प्रामा- 
प्यसुररीकरैव्यम् । तत्राह--च्याख्यानतो विशिष्टाद्राख्यानाद्विरोषयेष्टस्य 

प्रतिपत्तिर्बोधः । किमन्र मानं तन्रोपमारीयाह-- पाणिनीय इव । पाणिनीये 
तसोक्तराखे 1 एवं हि तत्रोक्तिः-रुणुजद्रणुसूत्रयो्णकारस्येबोपादानेन 
खणृदणू्रहणेषु संदेहः । तत्राह--“व्याख्यानतो बिदोषपरतिपत्तिनै हि संदेदाद- 
रक्षणम् । ग्याख्यानाच्छष्टकृताद्विरोषस्यान्यतराथेस्य प्रतियत्तिर्निश्चयः । हि 
यतः संदेदाच्छाखरमननुष्ठापरकं न । 'अणुदित्-' इ्यत्रैव प्रेण णकारेणाणूप्र- 

याहारः । इण् लु सर्वत्र परेण । दन्न परिभाषेन्दुरोखरे दूषणं तदसल्ृते 
वि्यानिरप्से द्ष्टग्यस् । अच्र श्ेषारुकारः--“शेषः स एकवाक्येऽसिन्यत्राने- 
काथृता भवेत्" इति रक्षणा । अत्र॒ भ्रमाणालंकारेषु शब्दभ्रमाणारंकारः । 
श्रोती पूर्णोयमा--'साधम्य॑सुपमा सेदे पूणां लक्षा च साग्रिमा । श्रौल्यार्थी च 
मचेद्राक्ये समासे तद्धिते तथा ॥' इति लक्षणात् । काग्याद् तत॒ द्ष्डिनेयं 
धर्मोपरमेति भ्यवहता- इति धर्मोपमा साक्षात्तस्यधमेनिददनै नात् इति । 
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मानवल्यत्र नायिका । मानश्चातरेष्योजन्यः--प्युरन्यभ्रियासङ्गे बेऽथानुमिते 
श्ुते । हैष्यामानो भवेत्ख्ीणां तत्र स्वनुमिविच्िधा ॥" इति रसरवैहारः । स 
च मध्यमः---“मानो रघुमैष्यमश्च गुदश्चेति त्रिधा भवेत् । अयपरख्रीद्शैनोस्थो 
गोत्रस्लरुनजस्तथा । अन्यखी सङ्गजनितः कमेण त्रिविधो भवेत् ॥* इत्यपि 
तत्रैव । प्याया छन्द्ः---श्रिष्वेरकेषु पादो दर्योराचेषु दस्यते यस्याः । 
पथ्येति नाम तस्याः भ्रकर्तितं नागराजेन ॥ इति लक्षणात् ॥ 

अन्यसंमोगदुःखितां अरति संसुक्तसख्येवाद-- 

नैौष्ठनणान्मामपरामिव त्वमवेहि तामेव निजैकदासीम् । 
न चैकदेरो विङृतेस्येति मिन्नत्वमज्ञे सखि कोऽपरि रोके ॥ ३ ॥ 

नोषटेति । ओष्ठे बणोऽधरपानजससान्मामपरां सपल्लीमिव मा अवेहि । 
अज्ञे सखि, एकदेशे बिढतेर्विकारान्न कोऽपि भिन्नत्वसुपैति भ्रामोति । नहि 
चिकषुच्छे छनि मा्जीरन्यवंहारो सेके । "लोकन्यायसिद्धेयम्' इति ग्याकर- 
णेऽप्युक्तम् । इयं ज्षापकसिद्धापि । प्राग्दीव्यतोऽण्" इति सूत्रे भाष्ये दीवय- 

सिकन्दैकदेशदीव्यच्छन्द्पकूरणमभिदरभिव्युक्त्वा किमर्थं विक्त ९ एकदेव 
क्षपयल्याचारयंः--भवलेषा परिभाषा--एकदेखविदवमनन्यवत् ईति । तेन 
-निर्जरशग्दे जरसादेशः फलम् । अनत्रयमपि दूषणं बिचाविलासे दर्ट्यम्। का~ 
च्यलिङ्गमरुकारः--समर्थनीयस्यार्थस्य काव्यलिङ्गं समर्थनम्” इति रक्षणात् # 

गूर्वैमीष्यीमानेऽनुनीतां पुनः प्रणयमानि्ीं प्रयाह-- 

अनुनीता पुना रोषं मेजे तामाह मानिनीम् । 
एकस्यां रक्षणं व्यक्तो स्ृदेव परवर्तते ॥ ° ॥ 

अनुनीतेति । या पूर्वेम॒नुनीता पुना रोषं भेजे । अत्र रो रि" इति रोपे 
कृते दृलोपे=› इति दीधः । तामाह नायकः एकस्यां व्यक्तो एक॑ लक्षणं 
सकृदेव एकवारमेव भ्रवरेते । पुनः कोपो न योग्य इति भावः ।प्रयमा- 
निनीयम् । “रक्ष्ये लक्षणं सकृदेव भरवतेते' । ऽत्र ज्ञापकं समः सुटि" इति 
सूत्रम् । समो वा रोपमेके" इति भारेण लोपस्यापि स्प्करणस्थल्वान्मकार- 
रोपे एकसकारके पुनस्तत्र खकारद्वित्वे द्विसकारके पुनः सकारद्धित्वे त्रिका. 
रकरूपसिद्धौ किं सूमेणेति तदैव क्ापकम् । फरं सु--सुध्युपास्य इदन्न धका 
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रद्ित्वे पुनधंकारष्ठित्वं न । युग्मविपुका च च्छन्द्ः--"यस्यां लः सक्तमो युग्मः 
सा युग्मनिपुखा' इति रक्षणात् १ 

सख्युपभोगेन साशङ्का नायिका गौणसुख्यन्यायं मनसि निधाय दासीं 
धृष्टस्य सेवने योजयामासेति वणैयति-- 

मुस्ये का्येख विज्ञानादासीं धृष्टस्य सेवने । 
नियोजयामास तयो रतिं जाला चुकोप सा ॥ ५॥ 

सुख्य इति । सुख्ये भधाने कार्यस्य विधेयस्य बिन्ञानादासीं ष्टस्य प्रग- 
ल्भस्य सेवने नियोजयामास । सा तयो रतिं कात्वा चुकोप ससेषा बभूव । 
परकीयान्यसंमोगदुःखिता नायिका । नन्वेवमपि महद्धतश्चन्द्रमा इयत्र 

"आन्महतः" इत्याचापत्तिरत आह---“गाणसरुल्ययो्युख्ये क्यैसंभ्र्ययः' । 
गुणादागतो गोणः ! यथा गोद्ञ्दस्य जाड्यादिगुणनिमित्तोऽर्थो बाहीकः ! 

अप्रसिद्धश्च संद्तादिरपि तह्णारोपादेव बुध्यते । मुखमिव प्रधानत्वान्मुख्यः } 

प्रधान इयथः । गणे र्थे शब्दः प्रयुज्यमानो सुख्याथौ सपेण प्रवतत ! एवं 
चाप्रसिद्धत्वं गोणलाक्षणिकत्वं चात्र गोणत्वम् । तेन ॒भरियत्रयाणामिलयादः 
त्रयादेशो भवत्येव ! तत्र भ्रिरान्दा्थसेतरविरोषणत्वेऽप्युक्तरूपगोणत्वाभावाद्। 
अन्ये तु (परिवेविषीध्वमिल्यत्र ठल्वग्याचृत्तये क्रियमाणात्. इणः षीध्वं -? 
इलयत्राङ्गम्रहणाद्थवत्परिभाषानित्या । तन्मूखकमिदम्" इस्याडुः ५ 

दासी नायिकायाः सान्त्वनं करोति-- 

यदागमासद्रणासे गृह्यन्ते तद्रहिते । 
अतस्लय्याबद्धमावो माभेक्षत स सादरम् ॥ ६ ॥ 

यदागमा इति । यस्सकाञ्यादागमो येषां ते यदागमाः, तस्य॒ यत्सकाया- 
दागमस्तद्णी भूता अङ्गभूतासद्द्त्ते यद्यन्ते । अतस्त्वय्याबद्धभावः स 
नायको म॑ सादरमैक्षव । ननु म्रणिदापयतील्यादौ दारूपस्य विधीयमाना 

घुसं दापनं सादत आह-*“यदागमासद्वणी भूतास्द्रहणिन गृह्यन्ते" । यसु- 
दिद्यागमो विहितः स तहणीभूतः शास्रेण तदृवयवत्वेन बोधितोऽतसद्दणेन 
तद्भादकेण तद्वोधकेन शब्देन गृह्यते । बोध्यत इल्यर्थः । तत्र तद्भुणी भूता इत्यंशो 

भीजकथनुम््। रोकेऽपि देवदत्तसया्गाधिक्ये तद्विधिष्टसेव देवदततभ्रहणेन अ्रहणं 
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द्यते ! युद्िर्य विदित इत्युक्तेः । प्रनिदारयत्तीरयादौ न दारिखयस्य धुत्वस् । 
आने मुग्िधानसामथ्यादेषानिल्या । अन्यथा पचमान इ्यादावकारस्य स्य 
नया परिभाषया विशिष्टसख सवणेदीचे तद्वेयथ्यं स्पष्टमेव । तेन दिदीपे 
इत्यादौ यणादिकं न । जहारेद्यादौ “आत ओ णरः' इति न ॥ 

रतान्तं दर्णयति--ष्टाधरेति युस्मेनं } 

मृष्टाधराक्तमनञ्जनाषं पत्रावरीरोषविदषोभम् । 
रतान्त आसेचनकं निपीय कान्तानने कान्त उकाच कान्ताम् ॥ ७ ॥ 
छरृतेऽङ्गका्ये पुनरङ्गका् न जायते सुन्दरि दर्शनेऽपि । 
ततो वृथैषोऽस्ि परिशमस्ते प्रसाधनायं करमोपमोर ॥ ८ ॥ ( युग्मम् ) 

श्ष्टति । गृ्टोऽघरारुक्छकये यस्थाः । अधरपानादिव्यथैः । अनञ्नने अक्षिणी 
यस्य । चुम्बनात् ) “बहुबरीहः सक्थ्यक्ष्णोः स्वाङ्गास्षच्” इति षच् 1 विभेयत्वा- 
भावादविगरृष्टविधरेयद्रादोषाभावः । पञ्रावल्याः पत्ररचनायाः शोषेण विरोषतः 

ङतेमा यस्य । प्ररचनाच्युतिस्तु विपरीतसुरते स्वेदोद्रमादिलयथेः । आसेचन 
कम् । "तदासेचनकं वृशेन॑स्यन्तो यस दक्लैनात््' इत्यमरः । कान्ताननं निपीय 
सादरं दष्टा साधनो्यतं नाविकं भलयाह \ करभोपमावुरू यस्यासरसंबोध- 
नम् । "करस्य करभो बहिः इयमरः । “ऊरू्रपदादापम्ये इत्यङ् तु न । उप- 
मारण्देन भ्यवधानात् । एतेन धात्री कराभ्यां करभोपमोरः' इति कारिद्ा- 
सप्रयोगोऽपि व्याख्यातः । सुन्दरि, अङ्गकार्य अङ्गानां कार्ये प्रसाधने कृते पुन- 
रङ्गकार्य प्रसाधनं नासि 1 अङ्गस्य कार्ये कृते पुनरङ्गस्य कार्य न भवति । यथात्रैव 
सुन्दरीलत्र संबुद्धौ (अम्बाथनयोहंखः' इति हस्वे ते 'दस्स्य गुणः" इति गुणो 
न मवति १ न् चात्र लक्षणभ्रतिपदोक्तपरिभाषया निवहः ¦ हे चित्रमोग्रमित्य- 
जेन विरोधापत्तेः । अचर ते प्रसाधनार्थं परिश्रमो वृथैव । ननु रतान्ते असा- 
धनवणेनं न कविसंम्रदाय इति, तत्र \ “सान्ते मन्मथसंगरे रणद्त्तां सत्कार- 
मातन्वती वासोऽदाजधनसख पीनकुचयो्हारं श्रुतेः कुण्डम् । बिभ्नोष्टय च 
चीटिकां सुनयना पाण्यो रणत्छङ्कणे पश्चाटम्बिमि केशपाश निचये युक्तो हि 

बन्धक्रमः ॥* इति दशनात् ! यत्तु तत्चबोधिन्याम् 'हस्वबिधानसामर्थ्याद्रुणो' 
न प्रवर्तेते अन्यथा "्म्वाथनचोगुंणः" इतति चयात्” तत्र । सतति गुणय्हणे 
दस्परिभाषोपस्थितेः अम्बा दोषः । अधाम्बार्थम्रहणसामर््याततत्रानिक्यपिः 



१२४ काव्यमाला । 

प्रवृत्तिरिति चेन्न ! उभयत्र सामथ्यैकल्पनापेक्षया अन्या्थया परिभाषया 

निर्वाहस्य सुगमस्वात् । तत्रैवान्ये तु कृते हस्वे यदि गुण इष्टसव्दिं अम्बाथोनां 
स्वो नदीहस्वयोगणः' इत्येव ब्रूयात् । तदपि न । “जसि च' इति सूत्रे एक- 

देशायुवृत्तिकस्पनापत्तेः । अस्यां परिभाषायां ज्ञापकं “ज्ञाजनोर्जा” इति जादे- 

कविधानम् , “ज्यादादीयसः” इयत्राकारविधानं च । जकारादेरो छते जाना- 

तीयत्न "अतो दीर्घो यिः इति उयायाय् इत्यादौ “अक्ृत्सार्व- इति दी 
इष्टसिद्धौ क दीर्धविधानेन । (तयोयर्बावचि-' इति निरदैशादनिटेषा परि- 
माषा । समास आर्थ धर्मोपमा । काव्यादर्चे स्वियं वस्तूपमेति व्यव- 

इता--“दरति प्रतीयमानिकधर्मा वस्तूपमेव साः इति रक्षणात् । कमेणाध- 
दृचुम्बनाधुत्करष॑ददनार्सारारूकारः--“उन्तरोत्तरमुत्कषः सार इत्यभिधीयते" 
इति तद्क्षणात् ॥ 

कश्चन मानिनीदृतीं निराकरोति संनियोगशिष्टन्यायेन-- 

निवर्तिरे संनियोगरिष्टन्यायेन नो कुतः । 
द्रयोमानोदये दूत्यासदमित्यत्वसुततरम् ॥ ९ ॥ 

निवृत्तिरिति । 'संनियोगरिष्टानां सह वा भ्रवृत्तिः सह वा निवृत्तिः इति 
संनियोगरिष्टन्यायः । तत्संनियोगेनागता ल तस्या निचत्तो व्व कथंन 
निवतसे । दयो मौनोदये दृ्याः तदनिसयत्वमुत्तरम् । ननु पञ्चेन्द्राण्यो देवता 

अस्य पञ्चनद इत्यादौ शद्विगोै्' इत्यणो लुकि "लक् तद्धित- इति खी- 
भ्रययल्धुकि आनुकः श्रवणापत्तिरत आह--'संनियो गदिनां सह वा प्रबू- 
त्तिः सह वा निषत्तिः ! एवाथो वाशब्दः । अत्र “बिल्वकादिभ्यदटस्य लुक 
इति सूत्रस्थख्रदणं ज्ञापकम् । तद्धि छमात्रसख टुग्बोधनद्वारा ङकोऽनिवृत्ति- 
य॑था स्ादिलर्थम् । कृतकगागमा नडाद्यन्तर्मणा बिर्वादय एव तत्र निर्दिष्टा 
विर्वकादिशब्देन । ससुच्चयार्थचजब्दयोगेन बिधेययोरेककारिकलरैकदेशस्व. 
नियमाय प््यायसिद्धापीयं "णाविष्टवत्- इत्यनेन पुंवत्वविधानसेतदनिल्यष्व- 
्वापनाथम् । अन्यथा एनीमावष्टे एतयतीत्यादौ रिरोपेनेव डीननिदृत्तो संनि- 
योगरिष्टपरिभाषया नस्यापि निवृत्तो पुंव्वस्यानावदयकस्वात् । “तापकषिद्धं 
न सर्वत्र" इति कापकलिद्धेयमनित्येति वा । अत्र॒ परिभावेन्दुरोखरे यदूषणं 
तदिधानिरासे स्फुटम् ॥ 



नक्षत्रमास । १२५ 

~ दूती नायकं भत्सयन्याह-- 

कारोः श्कश्वेतकीतेवयुसत्तिसव कुत्रचित् । 
जब्युख्ची रसे तेऽस्ति ततोऽसि त्वसुणादिवत् ॥ १० ॥ 

कारोरिति । कारोः शिल्पिनः । (करृवापा-* इयुण् । शङ्कवत्कम्बुवच्छरैत्रा 
कीर्तिर्यस्य तादृशस्य । शशमे: खः” अत्र सति स्युखन्तो खसेनादेशः स्यात् । 
दति हेतोरब्युस्त्तिपश्चोऽपि । उण्णदयो भ्युखन्नाः, अय्युसपन्नाश्च ऊुन्रचित् 
शिर्पादिविषये । रसे ते अब्युत्पत्तिः । ततस्त्वमुणादिवदेसि 1 अग्युत्पत्ती रस 
इखयन्न “रोर” इति रोपे 'दरोपे- इति दीधः । यथासंख्यारंकारः । 'यथा- 
संख्यं कमेणैव करमिकाणां समन्वये" इति वद्क्षणात्। तद्धिते आर्थी लुक्षोपमा १ 

निर्दिश्यमानखदेशाः संभवन्ति सुनो यतः । 
अतः प्रत्यादेशपात्रं रोषातैव न दूतिका ॥ ११॥ 

निदिंस्यमानखेति । हे सुनः सुनाखिक, यतो निर्दिद्यमानसयदेशाः संभ- 
वन्ति अतः भ्र्ादेक्ञस् निराकरणसख । श्रद्यादेक्लो निराकृतिः” इत्यमरः । पात्र 

सैव दूतिका । ्रकृते- सुन इत्यत्र “पदन्-' इति सूत्रे निर्दिर्यमानख 
नासिकाशब्दख नसादेक्ञः । न तु "पदाङ्गाधिकारे-' इति प्राठः सुनासिकाद्च- 
ब्द नसदेडः । यद्वा समासान्तधिधेरनिलत्वेन “जजञ्नासिकायाः-' इत्य 

जभावेऽपि संनियोगरि्टन्यायसखानिलयव्वे भ्रकृतसूत्रेण नसादेशः । नन्वेवसु- 
दस्थादिलयादौ “उदः स्थास्तम्मोः-' इति पूर्वसवर्णापत्तिरत आह--निर्दि- 
इयमानस्यादेशा भवन्तिः । “पष्ठी स्थानेयोगा? इति सृत्रमावतेते । तत्र द्वि- 
तीयस्यायमर्थः । षष्यन्तं निर्दिंदयमानसुच्ला्यमाणसजातीयमेव निर्दिदयमाना- 
चयचरूपमेच वा स्थानेन स्थाननिरूपितसंचन्धेन युज्यते न प्रतीयमानमि- 
व्यथः । तेनेदं सिद्धम्. । अन्नस्यं दूषणं विद्यात्िरासे द्रष्टव्यम् ॥ 

नायिकाया मानबीजमाह-- 

आगमानित्यता सेब्दे उणादौ मनोहरा 1 
मनोहरा न ते यसात्तत्िल्यलमतोऽथये ॥ १२ ॥ 

आगमेति । उणादयादौ कण्दे आगमानां ङसुडादीनामनियवा मनोदरा 4 
तै आगमस्यागतसयानिलयता न मनोहरा । अतस्त्रियत्वमर्थये । यथा भडणा- 
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दयो बहुरम्' इत्यत्र डयुडागमोऽनिलयत्वान्न नेवं तथा आगमो युक्तः 1 'जाग- 

मद्माखमनिखयम्' इहि परिमाषाखण्डनोारोऽपि विद्याचिासे द्रष्टव्यः # 

वेद्यां वणेयति-- 

र्थचद्रहणे यसाचानर्थकपरिमहः । 
सुरूपधनिनोर्वेद्य। गृहणाति धनिनं ततः ॥ १२३ ॥ 

अधैवदिति 1 अथैवतः सा्ैस्य अहणेऽनथैकस्य स्यर्थस्य यतः परिग्रहो 
नासि ततो हेतोः सुरूपधनिनोर्मध्ये वेया धनिनो भरहणं करोति! अरथेवप्वा- 
दिति भावः! नजु प्रोढवानियत्र ्रादृहोढ-' इति वृद्धिः स्यादत आह--“अ- 
थवद्रहणे नान्थकस्थः । विशिष्टरूपोपादाने उपस्थितार्थस्य विरोषणतयान्वय- 
संभवे त्यागे मानाभाकोऽसखा शूलम् । चश्च; इति सूत्रे राजेः प्रथग््ाजि- 
अहणमस्यां हि ज्ञापकम् ॥ 

काचन दूती नायकस्य समीपे गता, नायकस्य गोत्रस्खकनं जातम्; तद्- 
चुकरणमागल नायिकायाः समीपे कृतममुं परसङ्गं वणेयति-- 

गोत्रस्खलनानुक्ृतो दृ्टरुणचक्चुषा दूती । 
इव्याहाश्यमस्या अनुकरणं परकृतिवद्ववति ॥ १४ ॥ 

गोत्रेति । दूत्यम नायक_ङृतस गोच्रसखलनस्यानुकृतावुकरणे अरुणे चष्ु- 
घी यस्यास्तया । कोपारूणचक्चुषेलय्थः । दूती दृष्टा । अस्था आशयमाह--अ- 

नुकरणं प्रकृतिवद्धवतीति । यथा नायकोपरि कोपस्तथा मय्यपि गाखप्राप्ठः । 

ननु 'स्षियः-ः इलयादौ इयङ् कथमत आह--श्रकूतिवदनुकरणं भवतिः । 
-क्षिय इति इयङ्निदैशोऽस्या ज्ञापकः । तत्रैव प्राततिपदिकत्वनिबन्धनविभक्ति- 
करणादनिल्मा चेयम् । उपमीतिच्छन्दः ¶ 

नायको दृूतीश्चुखादोत्रस्वरनश्ुवणेन मानिनीं भरयाह-- 

्रासि तदन्तग्रहणं संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे हि । 
तसादयथापराधं दण्ड्यो वध्यस्तु नैवाहम् ॥ १५ ॥ 

नास्तीति ! संहा नाम तद्धिधौ प्रययग्रहणे पथग्रहणे तदन्तग्रहणं तस्या- 
पराधिनोऽन्तो नाशस्तस्य महणं नासि 1 हि यस्मात् । “संज्ञा स्याच्ैेवना नाम 

दस्तायेश्चाधेसूचना', 'प्रययोऽघीनखपथत्तानविश्वासवस्तुषु", *अन्तो नाश्षो 



नक्षत्रमाख । १२५७ 

द्यो स्युः" इति च्रिष्वमरः । तस्मादपराधमनतिकम्य यथापराधमहं दण्ड्यः, 

चध्यस्तु नैव । “अन्यथावादकपथाद्यपनेयस्तु मध्यमः” इति । “मानो लघुम् 
ध्यमश्च गुर्श्चेति त्रिधा भवेत् । अपरखीद्शनोस्थो गोत्रस्खर्नजस्तथा 1 

अपरस्लीतंगमोत्थः क्रमेण त्रिविधो भवेत् ॥* इति रसरलहारः । नन्वेवं 
'तरक्तमपौ घः इत्यादिना तरबन्तादेः संहा स्यादत आह--“संज्ञाविधौ अत्य 
यग्रहणे तदन्तम्रहणं नास्ति" । 'सु्षिडन्तः दत्यन्तग्रहणमस्या ज्ञापकम् ॥ 
गीतिच्छन्द्ः ॥ 

पुनस्तामाह-- 

अनुदातेत््वप्रथितं युवति निबोधासनेपदमनित्यम् । 
(^ €. म 4 उदयति सनिता चन्द्रौ न निगेतं योवनं हि तथा ॥ १६ ॥ 

क 0 

अनुदात्तेदिति । दे युवति, अनुदात्ते मम हृदि इत्वं लक्ष्मीत्वं यत्र ताद - 

शत्वासधितं ख्यातमात्मने स्वस्मै पदं स्थानमनित्यं निबोध जानीहि † लक्ष्म्य- 

पेक्षेयं सुरूपेति पदभ्रा्षिरनिव्येय्थः । हि यसराचिर्गंतः सविता चन्द्रश्रोदयति 

निभतं यौवनं तथा न । “उदात्तो दावृमहतोः? इति चिश्वग्रकाः 1 “अनुदात्ते 
्वरुक्षणमात्मनेपदमनिलयम् । चक्षिङो डिर्करणाजञ्ज्ञापकात्ः । तेन प्रकते उद्- 

यततीलयत्रातमनेपदं न । ̀ अन्नयपरिमयपेन्दुरोखरदूषणोद्धारो विद्याविरासे स्फुटः । 

काव्यलिङ्गमरुकारः--"काग्यलिङ्गं हेतो्वाक्यपदा्थताः इति त्धक्चणात् । 

परिकरारंकारोऽपि-- “अलंकारः परिकरः साभिप्राये षिरोषणेः इति लक्ष- 
णात् । उपमीतिच्छन्दः \ 

सर्वद्रन्द्ेकवद्धावः पाणिनीये विकस्पितः । 
विहाय मामिति सखीं काप्याह प्रेमगर्विता ॥ १७ ॥ 

स्वति । सर्बश्वासौ हन्द्श्च । "चाथ इन्द्रः इति विदितः समासः तस्यैक- 
वद्भावः पाणिनीये विकल्पितः । “सर्वो दरन्द्रो बिभाषेकवद्धवति' ।* दन्द्रसा- 
मान्येन खमिथुनग्राक्च परिहरति--मां विहाय (  व्यक्त्वेयर्थः । “खीपुसोभि- 
शुनं न्द्रम् इयमरः । कापि प्रेमगर्विता सखीं अत्याह । धटपटं घटपटौ 
इत्यादि सिद्धये आह--“सरवो न्द्रो विभावैकवद्धवतिः, न्द्श्च प्राणि 
इयादि भकरणाविषयः सवो दनद दरतयथः । "चाथ दन्दः" इति सूत्रेण खमा- 
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हारेतरेतरयोगयोरविरोषेण दरन्द्रविधानाश्यायसिद्धेयम् । परिसंख्यारंकारो- 
उत्र--"परिसंख्या निषिध्यैकमेकसिन्वस्तुयच्रणम्' इति तक्षणात् ॥ 

तुल्ये वयसि सूपे च मयि मजति यन्मनः । 
प्यु्तत्कारणं ब्रूहि सख्यूचे भेदका गुणाः ॥ १८ ॥ 

तुल्य इति । वयसि रूपे च तुल्ये सति मम सपदयाश्च । पयुर्मनो 
» यन्मवि निमजति तत्कारणं ब्रूहि इति नायिकाप्रश्नः । गुणा दाक्षिण्यादयः ! 

भेदका व्याववेकाः । उक्कषेजनका इत्यथैः । इति सख्या उत्तरम् । देत्वलंका- 
रोऽत्र--“हेतोर्दैतुमता साध वर्णनं देतुरूच्यते" इति रक्षणात् ॥ 

मरेमगर्विता मानभाजो दूषयति-- 

छृतमपि कार्यं केचिन्निवर्तयन्तीह शाखरवसरेम । 
परायस्त एव पूज्या ये न प्रागेव कुर्वन्ति \ १९ ॥ 

छृतमिति । केचित्करृतमपि प्रेम कार्य शाखवन्निवतेयन्ति । तेभ्यस्तत एव 

पूज्या ये प्रागेव न कुर्वन्ति । "अकृतव्यूहाः पाणिनीयाः” दति द्वयोर्मध्ये अङ- 
तज्यूहा इति श्रेष्ठम् । '्रक्षारनाद्धि पड्कख दृरादस्पशेनं वरम्” इति न्यायात् ॥ 

दूत्युपभोगकामः कश्चन निवारयन्ती दूतीं प्रयाह-- 

स संनिपातलक्षणो विधिर्विधूपमानने । 
न मन्यतेऽधुना मया धुनोषि किं कराम्बुजम् ॥ २० ॥ 

स इति 1 हे विधूपममाननं यस्याः, स संनिपातलक्षणो विधिरधुना मया 

न मन्यते । त्वं कराम्बुजं किं धुनोषि । तस्था अनित्यत्वात् । उपजीभ्यविरो- 
धोऽस्या मूकम् । सा "कष्टाय क्रमणे' इति निर्देशादनिलया । उपमालंकारः । प्र 
माणिकावृत्तम्-श्रमाणिका जरौ, खगौ" इति लक्षणात् । क्चिन्नगस्वरूपि- 
णीतयस्याः संज्ञा ॥ 

आकारयन्कामपि ना इष्टः खप्रिययावदत् । 

यत्संज्ञापूर्यकविधेरनित्यत्वमवेहि तत् ॥ २१ ॥ 
आकारयज्जिति । कोऽपि ना कामपि परख्ियं संजया हस्तचेष्टया । “संज्ञा 

स्याेतनाु नाम हस्तायेश्वाथसूचना" इलमरः 1 आकारयन्सभ्रियया दष्टः सन्नि- 
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ल्वदृत् । सत्संन्तापूर्वकनिधेरनिलयत्वं तदवेहि । “ओर्गुणः इत्यत्र “ओरोत् 
इति वक्तव्ये गुणोक्तिः संज्ञापूर्वकविधरनियव्वं ज्ञापयति । तेन स्वायंभुव- 

मिति सिद्धम् ॥ 

सिरो न रागो दयिताजनस्य श्ुतेति वाचं दयितस्य नूनम् । 
पर्जन्यवक्षणसंमवृत्या खसामपीमं गुरुदोषमूहे ॥ २२ ॥ 

स्थिरेति । नायिकायाः सखीं प्रत्युक्तिः । दयिताजनख रागः स्थिरो न 
इति दयितस्य प्रियस्य वाचं श्रुत्वा पञन्यवद्क्षणसं्रवस्या स्वस्यामपीमं गुर- 
दोषमृहे । किट उत्तमपुरूषेकवचनम् । "पजन्यो मेघद्यक्रयोःः इति रक्ष्मी- 
निवासः । खोकसिद्धेयं परिभाषा ॥ 

2 

ननु तथा सति को दोष इति चेदाश्चयः सख्यास्तन्निराकरणायाह-- 

पूव हयपवादोऽभिनिविरते पर्थाद्धवति किलोत्सगैः । 
इति मखा मम चेतः खिन्ते नित्यं सवि क्षणशः ॥ २३ ॥ 

पूर्वमिति । पूर्वमपवादोऽपवादशाख्मभिनिविश्षते । “अभिनिविशश्च इति 
कर्मसंक्ता, नेर्विशः इल्याव्मनेपदम् । पश्चादुतसगेशाखम् । पक्षेऽपवादो 
निन्दा । 'अव्णक्षेपनिर्वाद परीवादुापवादवत्' इलमरः । उस्स्गेस््यागः । दहे 
सखि, इति मत्वा मम चेतः क्षणो नित्यं खिन्ते खिद्यते । ननु दधतीयादा- 
वन्तरङ्गत्वादन्तादेशचेऽस्विधो स्थानिवस्वाभावाददादेशो न खादिति तद्वैय््या- 
परत्तिरत आह--“ूर्व द्यपवादा अभिनिविशन्ते पश्वादुत्सगः ।' लक्षणेकच- 
घयुष्को हि अपवादबिषय पयोरोच्य तद्धिषयत्वाज्निश्चये उर्सर्गेण तत्तहक्षणं 

संस्करोति 1 अन्यथा विकस्पापत्तिरिदर्थः । अभिनिविशन्त इयस्य बुद्धा- 

खढा भवन्तीयर्थः । “अपवादो यदन्यत्र इति न्यायस्य तु नात्र प्राः । 
अन्तादेश्ाग्राक्षिविषयेः चारितार्थ्यामावात्. । आार्याच्छन्द्ः ॥ 

सखी तां सान्त्वयति-- 
(= + कि 1 

गणकार्येमनित्यं यादिति किं न श्चुत त्या । 
अनार्जवमतधित्ताद पाकर कृषं कुर ॥ २४ ॥ 

गणेति । गणकार्यं भ्वादिधातुगणका्यमनियगिति त्वया नं श्रुतम् । पक्षे 
९ णंच ` 
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गणस्य समुदायस्य कार्थम् । अतथित्तादनासवं कौरिव्यमपाकुर छप कुर । 
तनादिस्वादेव सिद्धे कृजप्रहणं गणकार्यस्यानिदयस्वे शििङ्गम् । तेन (न विश्व- 
सेदविश्वस्तम्” इत्यादि सिद्धम् ॥ 

वाणोदाङ्ग बलीयः स्यादिति मस्वा विरासिनी । 
नोवाच वचनं किंचिदालिङ्गनमदान्मुदा ॥ २५ ॥ 

वार्णेति । वार्णाद्र्णमयात्संतोषापादनादाङ्ग बलवदिति मत्वा सा न किंचि- 
दुवाच । किं त॒ युदा आलिङ्गन अदात् । पक्षे-वागाद्रणं संबन्धिका्यादाङ्ग- 
मङ्गाधिकारीयकार्यं बरूवत् । नन्वेवमियायेघादौ दित्वे कृतेऽन्तरङ्गत्वात्सवण- 
दीर्ैत्वे तदसिद्धिरत आह--श्वार्णादाङ्ग बलीयो भवति ।› तेनान्तरङ्गमपि 
सवणैदीर्घं बाधिस्वा ब्रद्धिरिति तत्सिद्धिः। “अभ्यासस्यासवणः इतीयङ्विधाय- 
कसूत्रस्थमसवणं ग्रहणमस्या ज्ञापकम् । तद्धीयतुरिव्यादावियङ्न्यावरस्य्थम् ॥ 

यान्तं निशम्य कान्तं तद्भृहसविधेऽसि साशङ्का । 
एनां प्रतारयति सा ज्ञापकसिद्धं न सर्वत्र ॥ २६ ॥ 

यान्तमिति ! तसाः सपङ्या गृहसविधे तरसमीपे । 'सदेशाभ्यारसनि- 
घसमर्यादसदेशवत् इत्यमरः । साशङ्कासि । एनां प्रतारयति सा दूती-- 
ज्ञापकसिद्धं सर्वत्र न॒ भवति । स्पष्टमेव परितव्येऽनुमानादो धनमसाव- 

न्निकत्वार्थम् ॥ 
काचिन्नायिका सपट्यासक्तं पतिं ज्लात्वा कांचित्कामणकारिणीं प्रयाह-- 

योगविभागादृष्टा सिद्धिः सेष्टख पाणिनीयेऽपि । 
तसात्तयोसमाचर मस्सौष्यं तावतेवार्ये ॥ २७ ॥ 

योगेति । योगः सूत्रं तसय विभागाद्विमजनात्छेष्टस्याभिप्रेतलक्ष्यस्य सिद्धिः 

पाणिनीयेऽपि दष्टा । पक्चे योगः० संगतिः । ध्योगः संनहनोपायध्यानसंगति- 

युक्तिषु" इयमरः । तस्या निभागस्तस्माद्योगविभागादिष्टसिद्धदेतोस्तयोः पति 

सपल्योस्तं योगविमागमाच्छ । हे आयं हे पूज्ये, तावतैव मत्साख्यम् । 

“क्चिद्यो गविभा गादिष्टसिद्धिः' । आर्याच्छन्द्; ॥ 

वर्णाश्रये प्रत्ययलक्षणं न रागोदये बन्धनमस्य पुंसः | 

अभेदक जख गुणाः सुवाणि सया मया चापि किमत्र वाच्यम् २८ 
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वर्णाश्रये इत्ति। अस्य पुंसो वर्णाश्रये वर्णो गोरादिः स आश्रयो यख तादशो 
~ रागोदयो रागस्य प्रीतेरुदयस्तस्सिन्प्रययरश्चणं शपथलश्षणम् । 'प्रययोऽधी- 
नरापथ- इयमरः । बन्धनं न 1 हे सुवाणि, असख पुंसो गुणा अमेदकाः, 
न सेदकतीरः । अत्रासिन्विषये स्वयापि किं वाच्यम्, मयापि फं वाच्यम् । 

ननु गवे हितं गोहितमिलयादौ प्रलययलक्षणेनावदेश्चा्यापत्तिरत आह--“वणौ- 
अये नास्ति प्रययरक्षणम्” । वणैप्राघान्यविषयमेतत् । तत्वं च श्रलयय- 

खोपे- इति सूत्रे स्थानिवदिव्यनुद्स्यैव सिद्धे प्रययरुक्षणग्रहणं प्रल्यस्येतरा- 

विरोषणत्वरूपं यत्र प्राधान्यं तत्रैव भरव्रुरय्थमेतस्मिद्धम् । उपजातिवृत्तम् ॥ 

काचिदूती नायिकान्तरादरुष्टं नायक स्वनायिकासमीपे नेतुं वदति-- 

एकस्या आङ्कतेश्चरितः प्रयोगो न द्वितीयादि । 
तस्यां रोषसमापिजोतानुसर मत्सखीं धीर ॥ २९ ॥ 

एकस्या इति । एकस्या आृतेश्वरितः कतः प्रयोगो न द्वितीयस्याः । 
पक्षे-एकस्या गत्वादयुदाहरणव्यक्तेश्चरितः; प्रयोगो द्वितीयादेरन । अतस्तस्यां 
रोषसमािजौता । हे धीर, स्वं मस्सखीमनुसर । ननु गोपु चाश्वेषु च स्वा- 

-मीदयादिवद्ोष्वश्चानां च खामीलयपि खात् । “खामीश्वरा-' इति सूत्रेण षष्टी- 

सक्तम्योविधानादाह--“एकस्या आकृतेश्चरितः प्रयोगो द्वितीयस्यास्तृतीय- 
स्याश्च न भविप्यति" । यत्रान्याकृतिकरणे भिन्न्वसंभावना तद्धिषयोऽयं 
न्याय इत्यन्यत्र विस्तरः । आयाछन्द्ः ॥ 

द्विजराजो यथा माति कण्टे नक्षुत्रमाख्या । 
द्विजराजस्तथा मातु कण्ठे नक्षत्रमाख्या ॥ ३० ॥ 

द्विजराज इति । द्विजराजश्न्द्रः कण्डे समीपे नक्षत्रमारुया नक्षत्रपरस्प- 
रया यथा भाति शोभते, तथा द्विजराजो द्विजश्रेष्ठः पण्डितः कण्ठे नक्षत्र 
माख्या नश्चत्नमाखाख्येन मन्थेन भातु । "कण्ठो गे गरध्वाने समीपे च 
इति विश्वप्रकाशः ॥ “ 

त्रिरोकचन्द्रात्मजछ्रष्णरामसूनोः कतिः श्रीशचिवरामनाश्नः । 
नक्षत्रमाटेयमनलपरोभां तनोतु सूरेः प्रथितास्वु दिष्च॒ ॥ २१ ॥ 
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त्ररोकचनद्रेति । त्रिरोकचन्द्ेखाप्मजः पुत्रः । “आत्मजस्तनयः सूनु? 
इत्यमरः । यः कृष्णरामः छकृष्णरामाभिधस्तख सूनोः श्रीशिवरामनास्नः कृति- 
रियं नक्षत्रमाखा । श्वेव नक्षत्रमाला स्यात्सप्तविश्तिमौक्तिकैः' इत्यमरः । 
सूरेः पण्डितस्य । धीमान्सूरिः कृती कृष्टिः" इयमरः । अनस्यश्ोभां तनोतु । 
दिष्य प्रथिता प्रसिद्धा अस्तु ॥ 

परिश्रमो व्याकरणे काभ्यादावपि यः छतः । 
दिगियं दर्शिता तस्य शिवरामेण सन्मुदे ॥ 
लक्ष्मीकीतीं रसामध्ये शिवरामग्रसादतः । 
करतां वसतिं शुक्रतुल्यभूपारूपारिते ॥ 

अन्थान्मया विरचितन्पिरिद्रीखयन्तु शीरान्विताः सुमनसो मनसो मुदे ते। 
यद्वह्विशोधितमनल्परुचा समेतं जाम्बूनदं [तदिह] मौर्यविरोषरभ्यम् ॥ 
काभ्यानि पञ्च तनुतेऽपि च पञ्चसंख्या्टीकास्मु सदश्च चैक उणादिकोषः । 
भूपारभूषणमथो रसरलहासे बरिद्यानिखास इनपूर्शरत्फलाद्याः ॥ 

व्याख्या रक्ष्मीविखासास्या लक्ष्मीभ्रीयेव निर्मिता । 
यावन्नक्षत्रमालासि तावत्तिष्ठतु भूते ॥ 

दति श्रीत्रिलोकचन्द्राप्मजक्रप्णरामसूनुशिवरामन्रिपाणिड्ता 
लक्ष्मीविखासाख्यटीकासमेता नक्षत्रमाला समाप्ता 1 

श्रीनीरकेण्ठदीक्षितविरचितं 

कलिविडम्बनम् । 
~र कन्न 

न भेतव्यं न बोद्धव्यं न श्राव्यं वादिनो वचः । 
ञ्षरिति प्रतिवक्तव्य सभासु विजिगीषुभिः ॥ १ ॥ 
असंभ्रमो विरुजत्वमवज्ञा प्रतिवादिनि । 

हासो राज्ञः सवश्चेति पञ्चैते जयहेतवः ॥ २ ॥ 



केटिविडम्बनम् । १३२ 

उचरुदधोप्य जेतव्यं मध्यखश्चेदपण्डितः। 
पण्डितो यदि तत्रैव पक्षपातोऽधिरोप्यताम् ॥ ३ ॥ 
समो हेतुर्थनं साध्यं दृष्टान्तस्तु पुरोहितः । 
अत्मोककर्षों निगमनमनुमानेष्वयं विधिः ॥ ४ ॥ 
अरुभ्यं लप्टमानेन तच जिज्ञासुना चिरम् । 
जिगीषुणा हियं त्यक्त्वा कार्यः कोलहलो महान् ॥ ५ ॥ 
पाटनेग्रन्थनिमणिः प्रतिष्ठा तावदाप्यते । 
दैवं च तथ्यव्युखततिरायुषोऽन्ते भवे वा ॥ ६ ॥ 
सतोतारः के भविष्यन्ति मूर्खसख जगतीतले 1 
न सौति चेखये च खं कदा तस्यास्तु निरृतिः ॥ ७ ॥ 
वाच्यतां समयोऽतीतः स्पष्टमग्रे भविष्यति । 
इति पाठयतां अन्थे काठिन्यं कुत्र वर्तते ॥ ८ ॥ 
अगतिसमतिश्रद्धा ज्ञानाभासेन तृप्तता । 
त्रयः शिष्यगुणा हते मूर्खाचार्यस्य भेभ्यजाः ॥ ९ ॥ 
यदि न कापि वियायां सर्वथा कमते मतिः । 
माश्रिकास्तु भविष्यामो योगिनो यतयोऽपि वा ॥ १०॥ 
अविलम्बे कृत्यसिद्धौ मात्रिकेराप्यते यञ्चः । 
विरुम्बे कर्मबाहुल्यं विस्याप्यावाप्यते धनम् ॥ ११॥ 
सुखं युखिषु दःखं च जीवनं डःखजाटिषु । 
अनुग्रहायते येषां ते धन्याः खट मात्रिकाः ॥ १२५ 

१. उदुष्यः इति पाठः. २. अभ्याशं रप्ंभानेन' इति, अर्यं ल्ज- 
मनेन इति च पाठः. ३. "एवं सतस्तु" इति पाटः. ४, वर्तताम्" इति 
पाठः. ५. “भाग्यतः इति पाटः, ६. अविलम्बेन संसिद्धौ इति पाटः. 
५७, 'दुःखेऽपिः इति पाटः 



१३४ काव्यमाख । 

यावदज्ञानतो मौनमाचारो वा विलक्षणः । 
तावन्माहा्म्यरूपेण पयैवसति मात्रिके ॥ १३ ॥ 
चारान्विचायं देवैर्क्तभ्यं भूयुजां फर्म् । 
रह चारपरिज्ञानं तेषामावर्यके यतः ॥ १४ ॥ 
पुत्र इययेव पितरि कन्यकेप्येव मातरि । 
गर्भप्रभेषुं कथयन्देवज्ञो विजयी भवेत् ॥ १५ ॥ 
अयुःप्रभरे दीषमायुवाच्यं मोहूर्तिकेजनेः । 
जीवन्तो बहु मन्यन्ते मृताः वक्ष्यन्ति कं पुनः ॥ १६ ॥ 
सर्वं कोरिद्रयोपेतं सवं काख्ट्रयावधि । 
सवं व्यामिश्रमिव च वक्तव्ये दैवचिन्तकैः ॥ १७ ॥ 
निर्धनानां घनावारं धनिनामधिकं धनम् । 

( रोके न 

नरुवाणाः सर्वैथा आद्या लोकैज्योतिषिका जनाः ॥ १८ ॥ 

शतस्य खमे ताभ्बूर सदहक्तख तु भोजनम् । 

दैव्ञामासुपारम्भो निदः कार्यनिपर्यये ॥ १९ ॥ 
अपि सागरपर्यन्ता विचेतव्यावघुधरा 
देशो श्रलिमात्रीऽपि नासि दैवज्ञवर्जितः ॥ २० ॥ 
वारान्केचिद्भहान्केचित्केचिदक्षाणि जानते । 

त्रितयं ये विजानन्ति ते वाचस्पतयः खयम् ॥ २१ ॥ 

नैमित्तिकाः खमह्यो देवतोपासका इति । 
निसरगदात्रवः सषा दैबज्ञानापरमी त्रयः ॥ २२ ॥ 
खशयेरसाध्यरोगैश्य, जन्तुमिनासि किंचन । 
कातरा दीर्षरोगाश्च भिषजां माग्यहेतवः ॥ २३ ॥ 

{त इति पाठः म्. वदाः इति पाठः. ३. "निलय इति पाठः. 
४. श्रदिद्धमात्रोऽपि" इति पाटः» 



केठिविडम्बनम् । १३५ 

नातिधैर्यं प्रदातव्यं नातिभीतिश्च श्तोगिणे । 
नैधिन्यान्नादिमे दानं नैराश्यादेव नान्तम ॥ २४ ॥ 
भेष॑ज्य तु यथाकामं पथ्यं तु कठिनं वदेत् । 
आयोगं वैयमाहास्म्यादन्यथालवैमपथ्यतः ॥ २५ ॥ 
निदानं रोगनामानि सात्म्यासास्म्ये चिकित्सितम् । 
सर्वमप्युपदेक्ष्यन्ति रोगिणः सहने स्यः ॥ २६ ॥ 

जुम्भमाणेषु रोगेषु म्रियमाणेषु जन्तुषु । 

रोगतच्वेषु शनकैन्युत्द्न्ते चिकित्सकाः ॥ २७ ॥ 
परवर्तना्थेमारम्मे मध्ये त्वोषधहेतवे । 
बहुमानार्थमन्ते च जिहीर्षन्ति चिकित्सकाः ॥ २८ ॥ 
छिध्मानेषु वैचेषु चिरादासाय रोगिणम् । 
दायादाः संप्ररोहन्ति दैवज्ञा मात्रिका अपि ॥ २९॥ 

रोगस्योपक्रमे सान्तं मध्ये किचिद्धनव्ययः । 

शनैरनादरः शान्तो खातो वेद्यं न परयति ॥ ३० ॥ 
दैवज्ञं मात्रिकता भेषज्यं चाटुकौश्चटम् । 
एकैकमर्थकामाय द्वित्रियोगस्तु दुरुमः ॥ ३१ ॥ 
अनृतं चाटुवादश्च धनयोगो महानयम् । 

स्यं वेदुप्यमियेष योगो दारिद्र्यकारकः ॥ ३२ ॥ 
कात दुर्विनीतघ्वं कारषण्यमविवेकता । 
सथ मार्जन्ति कवयः शांटीनां सुटिकिंकराः ॥ ३३ ॥ 

, १, श्तेगिणि' इति पाठः. २. भिषज्य तुः इति पाठः. ३. (त्वनेपथ्यतः” 
इति पाठः. ४ श्ुप्यमानेषु? दति पाठः. ५, दाकिनीसु्टि-~ इति पाठः, 



१३६ काव्यमाख। 

न कारणमयेक्षन्ते कवयः स्तोतुमुताः । 
किचिद्स्तुवतां तेषां जिह्वा फुरफुरायते ॥ ३४ ॥ 
स्तुतं स्तुवम्ति कवयो न खतो गुणदधिनः । 

कीटः कश्चिदलिनम कियती तत्र वर्णना ॥ ३५ ॥ 
एषैव कविता पुंसां ्रामायादवाय हस्तिने । 
अन्ततोऽक्नाय वखराय ताम्बूलाय च कल्पते ॥ ३६ ॥ 
राब्दाख्यमपरं अद्य संदर्भेण परिष्कृतम् । 

विक्रीयते कतिपयेथान्येर्विनियुज्यते ॥ ३७ ॥ 
वर्णयन्ति नरामासान्वाणीं रुन्ध्वापि ये जनाः । 
ब्ध्वापि कामधेनु ते खङ्गले विनियुञ्जते ॥ ३८ ॥ 
प्रशंसन्तो नराभासान्मररपन्तोऽन्यथान्यथा । 

कथं तरन्तु कवयः कामपारम्यवादिनः ॥ ३९ ॥ 
यत्पंदभे यदुदेखे यद्रज्गये निभृतं मनः । 
समाधेरपि तज्यायः शंकरो यदि वण्यते ॥ ४० ॥ 
गृहिणी भगिनी तस्याः इवशुरो स्यार इत्यपि । 
प्राणिनां कलिमा खटः पच्च प्राणा इमेऽपरे ॥ ४१ ॥ 

जामातयो मागिनेया मातुल दारयान्धवाः । 

अज्ञाता एव गृहिणां भक्षयन्त्याखुवदरहे ॥ ४२ ॥ 
मातुर वरं माता जऋमातुदहिता चरुम् 
खछञ्युरस् बलं भायौ खयमेवातियेर्बलम् ॥ ४२ ॥ 
जामातुर्क्रता तावधावच्छयार्स वार्ता । 
बषुद्धमात्रे सारल्यं प्रबुद्धेऽसिन्पलायनम् ॥ ४ ॥ 

१. "घुरुुरायते' इति पाठः. २, श्रबुध्यमाने' इति पाठः. 



कलिविडम्बनम् । १३७ 

भाया ज्येष्ठा शियः याठः श्वश्रूः खातद्रयवर्तिनी । 
इवश्ुरस्तु प्रवासी च जामातुभीग्धकारणम् ॥ ४५ ॥ 
मूषणेर्वसनैः पत्रैः पु्राणासुपखस्नैः । 
सङ्ृदागत्य गच्छन्ती कन्या निर्मा मन्दिरम् ॥ ४६ ॥ 
गृहिणी खजनं वक्ति उुष्काहारं मिताशनम् । 
पतिपक्ष्यास्तु बह खानक्षीरपांस्तस्करानपि ॥ ४७ ॥ 
मर्ये द्वे पत्रशाछिन्यो भगिनी पतिवर्जिता । 
अश्रान्तकर्हो नाम योगोऽयं गृहमेधिनाम् ॥ ४८ ॥ 
मर्ये द्वे बहवः पुत्रा दारिद्यं रोगसंभवः । 
जीर्णौ च मातापितरावेकेकं नरकाथिकम् ॥ ४९ ? 
स्मृते सीदन्ति गात्राणि दृष्टे परज्ञा विनद्यति । 
अहो महदिदं भूतमुत्तमणीभिदाव्दि तम् ॥ ५० ॥ 
अन्तकोऽपि हि जन्तुनामन्तकारमपेक्षते । 
न कारनियमः कश्चिटुत्तमर्णस्य विद्यते ॥ ५१ ॥ 
न परयामो सुखे दष्टं न पाञ्च वा कराञ्चले | 
उत्तमणैमवेक्षयैव तथाप्युद्धिजते मनः ॥ ५२ ॥ 
रात्रौ सान्तं प्रतीकारः सर्वरोगेषु मेषजम् । 
मरत्यो्स्युनयध्यानं दारिद्रय तु न किंचन ॥ ५३ ॥ 
शक्तिं करोति संचारे शीतोष्णे भमर्षयत्यपि । 
दीपयव्युदरे वर्हि दारिवयं परमौषधम् ॥ ५४ ॥ 
गिरं स्खरन्तीं मीटन्तीं दृष्टिं पादौ. विसंस्फुरै । 
प्रोतपाहयति याच्जायां राज्ञेव दरिद्रता ॥ ५५ ॥ 

१ '"प्रवाघीतिः इति पाठः. २. भाग्यधोरणीः इति पाठः. 
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जीर्यन्ति राजविद्धेषा जी्यन्त्यविदितान्यपि । 
आकिंचन्यवलाव्वानामन्ततोऽस्मापि जीर्यति ॥ ५६ ॥ 
नाय चोरा न पिद्युना न दायादा न पार्थिवाः । 

दन्य राज्यादपि ज्यायो यदि. तत्व ्रबुद्धयते ॥ ५७ ॥ 
प्रकाशचयत्यहंकारं परवर्तयति तस्करान् । 
प्रोत्साहयति दायादांछक्ष्मीः किंचिदुपसिता ॥ ५८ ॥ 
विडम्बयन्ति ये नित्यं विदग्ान्धनिनो जनान् । 
त एव तु विडम्ब्यन्ते भरिया किंचिदुपेक्षिताः ॥ ५९ ॥ 

प्रामाण्यबुद्धिः सतोत्रेषु देवतावुद्धिरात्मनि । 
कीटवुद्धिर्मनुष्येषु नूतनायाः श्रियः फम् ॥ ६० ॥ 
श्ण्वन्त एव प्रच्छन्ति पद्यन्तोऽपि न जानते । 
विडम्बनानि धनिकाः सतोत्राणीत्येव मन्वते ॥ ६१ ॥ 
अआब्रूल्य श्रीमदेनान्धानन्योन्यकृतसंविदः । 

लैर हसन्ति पा्मस्था बाछोन्मत्तपिशाचवत् ॥ ६२ ॥ 
स्तोतन्येः स्तूयते नित्यं सेवनीयेश्च सेव्यते । 
न बिभेति न जिहेति तथापि धनिको जनः ॥ ६२ ॥ 
क्षणमात्रे अहवेसो याममात्रं सुरामदः । 
रक्ष्मीमदस्तु मूखीणामा देदमनुवर्तते ॥ ६४ ॥ 
श्ीमासम्मासं वा देषा विनिवर्तते । 
विकारस्तु तदारब्यो नित्यं रुट्युनगन्धवत् ॥ ६५ ॥ 

कण्टे मद; कोद्र्वजो हदि ताम्बूलजो मदः । 
रक्ष्मीमदस्तु स्वाङ्गे पुत्रदारमुखेष्वपि ॥ ६६ ॥ 

ष °विदयुभ्यते" इति पाठः. 
। >, 



कठिविडम्बनम् । १२३ 

यत्रासीदस्ि वा लक्ष्मीसतत्रोन्मादः प्रवर्तताम् । 
कुलेऽप्यवतरय्येष कुष्टापसारवत्कथम् ॥ ६७ ॥ 
अध्यापयन्ति दाखाणि तृणीकुर्वन्ति पण्डितान् । 
विसारयन्ति जातिं खां वराटाः पञ्चषाः करे ॥ ६८ ॥॥ 
बिभ भूत्यान्धनिको दत्तां वा देयमर्थिपु । 
यावयाचकसाधम्थं तावह्ोको न मृष्यति ॥ ६९ ॥ 
धनमारो हि रोकस्य पिश्ुनैरेव धार्यते । 
कथं ते तं रुघूकुं यतन्तेऽपरथा खतः ॥ ७० ॥ 
श्रमानुरूपं पिशुने किमुपकरियते वषै: । 
द्विगुणं त्रिगुणं चैवं कृतान्तो सख्यिष्यति ॥ ७१ ॥' 
गोकर्णे भद्रकर्णे च जपो दुष्कर्मनाञ्चनः । 
राजकर्णे जपः सद्यः सर्कर्मविनारनः ॥ ७२ ॥ 

न खार्थ किंचिदिच्छन्ति न पर्यन्ते च केनचित् । 
परार्थेषु प्रवर्तन्ते शटा: सन्तश्च तुल्यवत् ॥ ७२ ॥ 

काटान्तरे छनर्थाय गृधो गेहोपरि खितः । 
खो गृहसमीपस्ः सद्योऽनर्थाय देहिनाम् ॥ ७४ ॥ 
शुष्कोपवासो धर्मेषु भेषज्येषु च लवनम् । 
जपयज्ञश्च यज्ञेषु रोचते खोभस्ाछिनाम् ॥ ७५ ॥ 
किं वक्ष्यतीति धनिको यावदुद्धिजते मनः । 
करि म्र्षयतीति छड्धोऽपि तावदुद्धिजते ततः ॥ ७६ ॥ 

सर्वमातिथ्यदाखा्थं साक्षाक्छुर्यन्ति' रोमिनः। 
भिक्षाकवरमेकैकं ये हि परयन्ति मेरुवत् ॥ ७७ ॥ 

१. ष्वपि इति पाठः. २ "धनिकात्" इति पाठः. 



-१४० कान्यमाख । 

धनपारः पिकाचो हि दत्ते खामिन्युपिते । 
धनटुन्धः पिद्याचस्तु न केचन दित्सति ॥ ५८ ॥ 
दातारोऽ्थिभिरथ्यन्ते दातृभिः पुनरर्थिनः । 
कर्मृकर्मव्यतीहारादहो निश्चोच्तं कियत् 1 ७९ ॥ 
खसिन्नसति ना्थख रक्षकः संभवेदिति । 
निथियिव खयमपि भुङ्क ठ्व्धः कथंचन् ॥ ८० ॥ 
मास्मानः पमविरदोखतिष्ठेत्त दिने दिने । 
विचित्रानुिखेद्धिघ्ांज्िष्ठा्ुरतिथिश्िरम् ॥ ८१ ॥ 
अ्रदीयते विदुप्येकं कवौ दश्च नटे शतम् । 
सहस्रं दाभ्भिके रोके श्रोत्रिये तु न किंचन ॥ ८२ ॥ 
धरकं सम्यगाराध्य वैराग्यं परमं वहेत् । 
भ्यावदर्थाः प्रसिद्धयन्ति यावच्चापलमात्रेतम् ॥ ८३ ॥ 
एकतः सर्वैशाल्लाणि तुरसीकाष्ठमेकृतः । 
वक्तव्यं किंचिदि्युक्तं वस्ठुतस्तुरसी वरा ॥ ८४ ॥ 
विस्मृतं वाहेनेदं वुस्याः पठता गुणान् । 
-विदयसंमोहिनीः वित्तदायिनीति गुणद्भयम् ॥ ८५ ॥ 

कौपीनं भसिताेपो दर्भा रद्रक्षमालिका । 
मौनमेकासनं चेति मूखैसंजीवनानि षट् ॥ ८६ ॥ 
वासः पुण्येषु तीर्थेषु प्रसिद्धश्च भृतो गुरुः । 
अध्यापनावृत्तयश्च कीर्तनीया धना्थिमिः ॥ ८७ ॥ 
म॑त्रभरो संपदायः पयोगश्युतसंस्ृतो । 
देशधर्मस्त्नाचारे प्रच्छतां सिद्धयुत्तरम् ॥ ८८ ॥ 

१. 'उपागतेः इति पाठः. २, श्रस्थाप्यमानः' इति पाठः. ३, वाहटो 
-वाग्भटः अषङगहदयकत, 



कठिविडम्बनम् । १४१ 

यथा जानन्ति बहवो यथा वक्ष्यन्ति दातरि । 
तथा धर्मं चरेत्सय न बथा धर्ममाचरेत् ॥ ८९ ॥ 
सदा जपपटो हसते मध्ये मध्येऽक्षिमीरनम् । 
स्व ् रहयेति वादश्च सथः प्रत्ययहेतवः ॥ ९० ॥ 
आ मष्याहं नदीवासः समाजे देवतार्चनम् । 
सततं शुचिवेषश्वत्येतदम्भस्य जीवितम् ॥ ९१ ॥ 
तावदयं नित्यकर्म यावल्सयदृ्टुमेरनम् । 
तावससंक्षिष्यते सवै यावदृष्टा न विते ॥ ९२ ॥ 
आनन्दवाप्परोमा्चौ यस खेच्छावरांवदौ । 
किं तख साधनैरन्यैः किंकराः सर्वपार्थिवाः ॥ ९३ ॥ 
दण्ड्यमाना विकुर्वन्ति सस्यमानास्ततंसराम् । 
दु्जनानामतो न्याय्यं दूरादेव विसर्जनम् ॥ ९४ ॥ 
अदानमीषदानं च किंचित्कोपाय दुर्थियाम् । 

संपूणदानं पकृतिविरामो वैरकारणम् ॥ ९५ ॥ 
ज्यायानसंस्वो दुषैरर्प्याये संसवः किर । 
अपत्यसंबन्धविपिस्व्वनथीयैव केवरम् ॥ ९६ ॥ 
ज्ञातेयं ज्ञानदीनघ्वं पिङानलं दरिद्रता । 
मिलन्ति यदि चस्वारि तदिरोऽपि नमो नमः ॥ ९७ ॥ 
परच्छिद्रेषु हृदयं परवा चर श्रवः । 
परमर्मणि वाचं च खलानामद्जद्विधिः ॥ ९८ ॥ , 
विषेण पुच्छर्मेन वृश्चिकः प्राणिजामिव । 

कठिना ददामांशेन सर्वः कारोऽपि दारुणः ॥ *९९ ॥ 

१. 'जपछग्धस्ते चः इति पाठः. २. "पुनः" इति पाटः. ३. "मर्मसु" इति प्राठः. 
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यत्र मार्यागिसे वेदा यत्र धममोँऽर्थसाधनम् । 
यत्र खमरतिभा मानं तस श्रीकल्ये नमः ॥ १०० ॥ 
काममस्तु जगत्सवै काटस्यास् वरंवदम् । 
कौरुकारप्रपन्नानां कारः किं नः करिष्यति ॥ १०१ ॥ 

कविना नीरुकण्ठेन कलेरेतद्धिडम्बनम् । 
रचितं विदुषां प्रीये राजाखानानुमोदनम् ॥ १०२ ॥ 

इति श्रीनीखकण्ठदीधितनिरचितं कङिविडस्बनम् । 

श्रीसोमप्रभाचा्यविरचिता 
श्रङ्धारवेराग्यतरङ्किणी । 
सुखबोधिकया इत्या समेता । 
">< -- 

श्रीपाश्रनाथ भरणिपदय भक्लया पुरि स्थितं श्रीफटवर्थिकायाम् । 

शृङ्गारवैराग्यतरङ्किणी या व्याख्यानतो व्याक्छियते मया सा॥ 

श्रीसोमभ्रमाचा्या वैराग्यवासनया शङ्गारं दूषयन्तः श्गारवैराम्यतर्धि- 
-खीनामानं अन्थं कतुकामाः खीखूपं निन्यमिति प्रतिपादयन्त उचुः-- 

धमौरामदवाभिधूमलहरीरवण्यटीखाजुष- 
सन्वङ्गया यमितान्वंलेक्य तदहो वाखन्किमुकण्टसे । 

व्याखन्दर्शनतोऽपि सुक्तिनगरपखानविक्नक्षमा- 
न्मत्वा दूरममून्विमुञ्च कुशं यद्याटनो वाञ्छसि ॥ १ ॥ 

अहो इत्याश्चर्ये । तन्वद्धवाः । तनु; सृक्ष्ममङ्ग यस्याः सा तन्वङ्गी । तस्या 

-खिया र्यमितान्बद्धान्वाान्केशन्विरोक्य दष्टा किसुस्कण्टसे किमुत्कण्ठां 

१. कालकालः रिवः. २. शवैताम्बरजैनोऽयं सोमग्रभाचायैः, ना देश- 
कालौ ज्ञायेते. ३. "विलोकिनुमदोः इति मूलपुस्तकपाठः. ४. शविसुक्तिनगरः 

इति मूलपुस्तकपाठः. 
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करोषि 1 कथंभूतान्वाखान् । धर्मारामदवाच्चिधूमल्हरीखावण्यलीलाज्ञषः । 

धम एवारामो वनं तत्र यो दवाचिदीवानखस्तस्य या धूमरहरी धूमभ्रेणितस्या 
यद्धावण्यं इ्यामत्वं तस लीखां जुषन्ते सेवन्त इति - लीखाज॒षसतान् । उषी 
ग्रीतिसेवनयोधौतुः । दवाश्निधूसपङ्कि सच्छानिलयर्थः } अथ वेराग्यरसेन श्ङगारं 
दूषयति-रे मनुष्य, यदि स्वमास्मनः खस कुशं कल्याणं वाञ्छसि तदुा- 

मून्वारान्भ्यारान्सर्पान्मत्वा । कृष्णव्णैव्वाह्छम्बायमानत्वाचच सर्प॑साच्दयं 
वालानां युक्तमेव । दूरं विसुञ्च । दूरतस््यजेखर्थैः । सर्पं दष्टा यथा दूरमेव 
पलायते तथा त्वमपि दूरं पटायस्ेय्थः । किमूतान्वाखान् । दशेनतोऽपि 
सुक्तिनिगरप्रस्थानविध्रक्षमाच् । सुक्तिरेव नगरं तत्र यसस्थानं गमनं तत्र 
चिचाय चिन्न करु क्षमाः समर्थास्तान् । सर्षपस्य दर्शनादेव गमने विश्चस- 
सुत्पत्तिरिति शकुनशाखे प्रसिद्धम् । तन्वज्चा यमितान्वाखान्ब्याखाज्ञा- 

नीहि । तथाहि । शेषाथौऽयम्-यकारं इताः रक्षाः संयुक्ता वा वाख 
ञ्याखा भवन्तीति युक्तमेव वारानां ग्यारत्वम् । इदं आदृलविकीडितं नाम 
च्छन्दः । इति प्रथमपद्यार्थसंरोचः ॥ 

ये केशा र्सिताः सरोरुटटशां चारित्रचन्द्रपरमा- 
अरंशाम्भोदसहोदरासतव सखे चेतश्चमकरारिणः । 

:ेरान्मूर्तिमतोऽवगम्य नियतं दूरेण तानुस्सने- 

नो चेत्ष्टपरम्परापरिचितः शोच्यां दशामेष्यसि ॥ २ ॥ 
हे सखे, सरोरुहद्शां सरोरुहाणि कमलानीव दशो नेत्राणि यासां ताः 

सरोरुहद्शस्तासां सीणां ये रसिता देदीप्यमानाः केकास्तव॒चेतश्चमस्कारि- 
णशित्तप्रसत्तिकारिणः । वतन्त इति दोपः । किंभूताः केशाः । चारित्रचन्द्र- 

प्रभाश्रंशम्भोदसदयोदराः ! चारित्रमेव चन्द्रप्रभा ज्योस्खरा तस्या अदो नादामे 

अम्भोदो मेघस्तस्य सहोदराः सदरश्चाः । केशानां इयामत्वादम्भोदसदशात्वम् । 
तान्केदान्मूर्तिमतश्वचुरिन्द्रियगम्यान्छ्ेदान् । नियतं निश्वयेनावयैस्य बुद्धु 

दूरेण दूरादेव स्वसुत्सृजेरजेः । नो चेदिति यदि न यजसि तदा त्वं शोच्यां 
शोचनीयां दश्ासवस्थासेष्यसि प्राप्यसि । किंभूतस्त्वम् । कष्टपरस्परापरि- 

१. अवगलय नियतं दूरे च इति मूरपुस्तकपाठः. 
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चितः कष्टानां या परम्परा श्रेणिसतया परिचितो युक्तः । खीणां केरन्डेशा- 
ञ्छात्वा जेयः । केशाः दशाः कथं स्युरिति भ्र्ने । रसिता छेन रका- 
रेण सिता बद्धाः केदाः छरा भवन्तीदयर्थः ॥ 

ये शुद्धबोधररिखण्डनराहुचण्डा- 
श्ित्तं हरन्ति तव वक्रकचाः कृशज्ञयाः । 

ते निध्ितं सुकृतमर्व्यविवेकदेह- 
निदीरणे ननु नवक्रकचाः स्फुरन्ति ॥ २ ॥ 

हे पुमन् , कशद्गथाः कशं सृक्ष्ममङ्ग यस्याः सा तस्या ये वक्रकचा वक्र 
फैद्यास्तव चित्तं हरन्ति । तव चेतसि चमत्कारसुत्पादयन्तीयर्थः ! कथंभूता 
वक्रकचाः ! इद्धबोधशश्चिखण्डनराहुचण्डाः । छद्धबोधो नि्मखक्तानं स एव 

श्न्षी तख खण्डनेऽथात्कवरने राहुरिव चण्डाः ऋरूराः डुदधबोधक्षशिखण्ड- 
नराहुचण्डाः । फरिताथस्तु राहुयैथा चन्द्रं आसीकरोति त्था एते वक्रकचा 
ज्ञाननादका इयथः । ननु निधितं ते वक्रकचाः सुकृतमधैविवेकदेहनिदौरणे । 

सुङृतमेव मर्यस्तस्य यो विचेक एव देहस्त्य निदौरणे नवक्रकचाः । नवाश्च 
ते ् रकचाश्च नवक्रकचाः । नूतनकरपन्चाणि । “कचं पुनपुसकम् । करपच्चं च” 

इति नामकोपः । स्फुरन्ति स्फुरदरुपा वर्तन्ते इल्थः । अत्र क्रकचा; नवक्र- 

कचा इति भिन्नश्छेष एव चमत्कारः । वसन्ततिरुकाछन्द; ॥ 

अलक्तं कुन्तटभारमस्या विरोक्य छोकः कुरते प्रमोदम्। 

वैराग्यवौरच्छिदुरं दुरन्तमसुं न किं पर्यमि कुन्तमारम् ॥ ४ ॥ 
असा नायिकायाः कृन्तलमारं बद्धकेदाषमूहम् । 'कुन्तराः संयता ये 

स्युः" इति कोषः । विलोक्य खछोकः प्रमोदं दर्षं॑ङर्ते । कर्थभूतं ऊुन्तर- 
भारम् । ° अचुक्रृतं पुष्पादिना संस्कृतम् । अमुं ऊन्तरूमारं ङन्तमारम् । 

(कुन्तः भ्रासोऽथ सद्धरः" इति नामकोषः । किं न पश्यसि । कर्थ॑भूतं कन्त- 
भारम् । वैराग्यमेव चीरः सुभगस्तस्य धिदुरश्छेदनद्रीलसतम् । पुनः कथंभूतं 
ऊन्तभारम् । दुरन्तम् । दुष्टमन्तं प्रान्तं यस्य तम् । अन्ते तीक्षणतवाुःखह- 

मिलय्थः । कुन्तरूभारः ङुन्तभारः कथं स्यात् । न विद्यते छः ककारे यख 
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सोऽरस्तं अरं कृतं विदितम् । रकाररहितः छुन्तलभारः ऊन्तभारः खयादे- 
वेदर्थः । उपेन्द्रवञ्नानाम च्छन्दः ॥ 

कस्तुरिकातिर्कितं ठुलिताष्टमीन्दु 
चित्ते विचिन्तयति सौख्यनिमिततमेकम् । 

वामभ्रुवां यद्िकं तदहो अटीक्- 
मित्यास्यथेव परया प्रवदन्ति ख्यम् ॥ ५ ॥ 

चामशरुवां सीणां यदणिकं रुसाटमेकमद्वितीये सोख्यनिमित्तं सुखकारणं 
चित्ते विचिन्तयसि । कथंभूतमलिकम् । कस्तूरिकातिरकितम् । तिरक जातं 
यस तत्तिरुकरितम् । कस्तूरिकया तिरकितसम् । पुनः कथंभूतमलिकम् । 
तखितष्टमीन्दु । ठरितोऽष्टम्यौ इन्दर्येन तत् । अष्टमीचन्दसदशमिल्थः । 
.अहो हत्याश्चये ¦ वद्लिकं परया अन्यया आख्यया नाना अलीकमिति रूपं 
वदन्ति, बधाः । 'गोधि्कलाटारिकि चटी भ्रव्रणमच्ियाम्' ईति नास- 
कोषः । अर्कं अलीकमिल्युभयं नाम रखा । अलीकं श्ुषाचचः । अलिक 
अलीकं मिथ्या जानीरीयर्थः ॥ 

न भ्रूरियं पङ्जरोचनायाश्चकासि शरङ्भाररसेकपात्रम् । 

भूः किं ससौ साधुतरा परसूते निर्वन्धनं मोहविषटरमसख ॥६॥ 
पङ्कजरोचनायाः; कमराक्ष्या इयं भने चकास्ति न शोभते । कथंभूता 

श्रः । शद्गाररसेकपाच्र शृङ्गाररसस्य एकमद्वितीयं पात्र स्थानम् । अजहद्ि 
्गस्वाश्चपुसकत्वम् । किं सवसो भरुः स्धुतरा . अतिशयेन साध्वी साधुतरा । 
तरतमेति पुंवद्भावः । श्रेष्ठतरा भूः भूमिः सा मोहविषद्ुमस मोह एव विष- 
दुमस्लख निबन्धनं जाविभौवं प्रसूते उत्पादयति । अभूः कथमिति प्रभरे सा 
श्रसिद्धा भूः । धतरा । घुतो गतो से रेफो यस्या ईदी भभुर्भवेतीयर्थः 1 
इन्द्रवन्नानाम च्छन्दः ॥ 

न॑वकुवख्यदामस्यामखन्दष्टिपाता- 

न्कतपरमदनाश्ान्विक्षिपत्यायताक्षी । 

१० वद्ति खरूपम् इति मूलपुस्तकपाठः. २. नि्वैन्धनेः इति मूल्पुस्तक- 
पाठः. ३. "मयि कुवेखय इति मूरपुस्ठकपाठः. 

१० पूंच° 
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इति वहसि मुदं किं मोहराजप्रयुक्ता- 
न्पशममटवधा्थं विच्यमूल्दषटिपातान् ॥ ७ ॥ 

आयताक्षी ! आयते निस्तीर्ण अक्षिणी यस्याः सा एवविधा मासुदिदय 
दृष्टिपातान्कटाक्चान्विक्षिपति प्रयुङ्के । किंविरिष्टान्द्टिपाताच् । नवक्वखयदा- 

मद्यामल्छाम् । नवानि यानि कुवलख्यानि तेषां दाम साखा तद्रच्छयामसखा 

, कृप्णास्ताञ्स्यामखान् । पुनः किंविषिष्टान्टष्टिपातान् । कतपरमदनाशान्डृत 
परमदस्य नारो यस्तान् । इति मुदं हषं किं वहसि प्रामोषि । अमुन्दष्िपा- 

तान्पदामभटवधार्थं ्रह्नमः क्ान्तिभावः स एव भटस्तस्य वधार्थम् । मोहरा- 
जप्रयुक्तान् । मोह एव राजा मोहराजः । “राजादःसखिभ्यष्टच्' समासान्तः । 
तेन भ्रयुक्तान् ऋष्टिपातान् तरवारिपातान् । (तरवारिरपि द्रौ च ऋषटिरिष्टी 
अखण्डको' इति नामकोषः । विद्धि जानीहि । द्िपातान् ऋरष्टिपातान् 
जानीहि । तत्कथम् । कृतपरमदनाश्चान् । कृतः परमः सर्वात्मना दसय दका- 

रस नारो यत्र ते करतपरमदनाशासताम् । दृष्टिपातशष्दे दकारनाशे ऋष्टिपात 

इति स्यादेव ! माकिनीनाम च्छन्दः ॥ 

तस्याः कोपपदं यदाननमदोरात्र सरनासनः 

संतापं वितनोषि काननमहो ज्ञात्वा सखे तत््यजेः । 
दतसिन्यसता मनोभवमहासर्पेण दष्टः पुमा- 

न्कायौका्य विवेकशल्यहृदयः कंस्को न संजायते ॥ ८ ॥ 
हे सखे, तस्याः शिया यत् आननं मुखं अहोरात्र स्मरन् स्मृतिविषयं 

कुर्वन् स्वं आत्मनः स्वस्य संतापं वितनोषि विस्तारयसि । कथंभूतं आननम् । 
कोपपदं कोपस्य पद् स्थानं तत् आननं अहो इति खेदे काननं वनं ` क्षात्वा 
स्वं लज: । एतसिन्कानने वसता स्थितिं कुर्वता मनोभवमहासर्पेण मनो- 

भवः कामः स एव महासर्पस्तेन पुमान् दष्टः सन् कस्कः 1 सर्वस्य दवे" इति 
द्वित्वम् । कस्कादित्वास्सत्वम् । कार्याकायविवेकञचून्यहदयः । कायं चाकाय 

१. “येनास्मिन्” इति मूलपुस्तकपाठः, २. कः फोऽत्र नो जायतेः इति 
मूलपुस्वकपाटः. 
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च करर्याकायें तयोधिवेकस्तेन शून्यं हदयं यख स तथा न संजायते । सप॑- 
विषेण मूर्च्छितः पुमान् शून्यह्दयो भवति । जयं तु महासर्ेण दष्टस्तस्य 
वाच्यस् । आननं कानन कथमिति प्रक्षे । आननं कोपपदं कः ककार उपपद 
यस्य तदा काननं स्यादेवेयर्थः ॥ 

साकारमारोक्य सुखं तरुण्याः किं सुग्वुद्धे मुदमादधासि | , 
इदं हि चित्तभमनारकसख निचक्षणेरासुखमाचचक्षे ॥ ९ ॥ 
दे स॒ग्धवुदधे, सुग्धा बुद्धिर्यसख तत्संबोधनम् । तरुण्या समुखं आलोक्य ङि ̀  

सुदं हषं आदृधासि धारयसि । कथमूतं सुखम् ! साकारम् ! आकारेण सह 
वतमानं साकारम् । सुन्दरमिव्य्थः । हि निशितम् इदं मुखं विचक्षणेर्विदरद्धिः 
चित्तश्रमनाटकस्य चित्तभ्रम एव नारकं तख आसुखमाद्यारम्भं आचचक्षे 
इत्यत्र कमणि खिद् । सुखम् ! आसुखं व्वित्थम्-साकारं आकररेण सह ववै- 
मन मुख आमुख स्थादयथः ॥ 

कामज्वरातुरमते तव सर्वदासं 
वामध्रुवां यदि कथंचिदवापुमिच्छा । 

यलं विनाप्यलिरुजन्मपरम्परासु 

तजरातमेव भवतो ननु सर्वदास्यम् ॥ १० ॥ 
हे कामज्वरातुरमते । कामज्वरेण आतुरा मतिपंस्य॒तत्संबोधनं हे काम- 

ज्वरातुरमते । सर्वदा सर्वसिन्काखे यदि तव वामभ्रुवां सीणां आसं मुखं 
कथचित्केनापि प्रकरारेण अवापं मरापुमिच्छा वतेते तदा ननु निधि्तं॒य्र 
दिनापि असिकुजन्मपरम्परासु । जन्मनः परम्पराः श्रेणयः । असल या 

-जन्यपरम्परास्तासु । 'भवतस्तत्र' सर्वदास्यम् । दासस्य भावो दास्यं सर्वेषां 
शूत्यत्वं जातमेव । खीमुखदत्तचित्तस्य तच स्वजनानां दासत्वं जातमेव ॥ 

-अत्रे पद्ये उभयत्र सर्वदासयमिति पदस्य भिन्नार्भत्वमेव चित्रम् । वसन्तति- 
रका नाम च्छन्दुः ॥ 

तस्याः साधुरदं विरोक्य वदनं यः संशरयैत्यञ्जता 
मक्ता मुक्तिपथं हा परविशति भान्त्या सदुगै वनम् । 

१. वविध्रपरभ्परासुः इति मूलपुस्तकपाठः. 
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तचाव्यन्तमचोस्दधैवसतिर्येनत्रे रागादिमि- 
शैरिभ्मधनापहारकरणाकष्े न किं परीप्यते ॥ ११ ॥ 

यः पुमान् तस्याः खिया वदनं सुखं साधुरदं साधवः समीचीना रदा 
युसिनू तत् तथा बिरोक्य' अञ्जसा वेगेन संश्रयति आश्रयति स पुमान् हदा 
इति खेदे । मुक्तिपथं युक्तिमागं मुक्त्वा आन्त्या मेण दुगं दुःखेन गमनार्ह 
वनं अविरति । तद्रनं अयन्त अन्तेमतिक्रान्तम् । अप्रमाणमिलयर्थः } क्थ- 
भूतः सः । अचारबद्धवेसतिः 1 न चारूरचारः बद्धा वसतिर्येने सः । येन 
वर्नं प्रविदाती पुरुषेण अनर वने कष्टं किः म प्राप्यते । कसमात् । रागादिभि- 
तररिषैमैधनापहारकरणात् । धमै एव धनं धर्मधनं तस्यापहारः हरणं तख 
करणं तस्मात् । चौरा हि धनमपहत्य वनं प्रविशन्ति तदा कष्टं स्पष्टमेव । 
तत्र वदने कथं वनमिति व्रभने । यः साधुः अदं न वि्ते दकारो थसिनू 

तत् अदभू । दकाररहितं वदनं घनं स्यादेव ॥ 

यियाससि मवोदधेयंदि तरं तदेणीदस्ा- 
मदीनमधरं धरं परिहरेः परं दूरतः । 

इंहास्फनतोऽन्यथा विशदवासनानौस्तव 
` बजिष्यत्ति वि्चीणेतां न भविता ततो वाच्छितेम् ॥१२॥ 

हे एंमन् , यदि त्वं भवोदधेः संसारससुदरेख तटं पारं यियाससि यातु- 
मिच्छसि । यातेः सन्चन्तान्मध्यमयपुरूषेकवचनरूपम् । तदा पएणीच्शां एणी 
हरिणी तस्या दंश दव दशो यासां तास्तासां अधरं धरं प्वेतं दरतो दूरात्परं 
त्वं परिहरेः । किंभूतमधरम् 1 अहीनं परिपूर्णं अगरृतादिना । अन्यथा यदि 
न परिहरसि तहिं इह पर्वते आस्फलनतेः संबह्टनात् तव विशदवासना निर्म 
ख्वांसना सेव नोः विक्षीर्णतौं भङ्गतां .निष्यति । ततस्त्वद्राज्छितं न भविता 
न भविप्यति । यथा समुदमध्ये पर्वेतास्फरनान्नावि भभ्रायां वाञ्छितं न 
भवेत्तथेल्यथः । अधरं धरं कथमिति भ्श्ने उत्तरम् । अदीनं एन अकारेण हीनं 

१. थत्रायन्तः इति मूलपुस्तकपाठः. २. “प्रापितः इति मूजपुस्तकपाठः. 

३. “इ स्वलनतो" इति मूपुस्तकमाठः* 
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अधरं धरं खादेव । ‹साजुमान्पर्वतो धरः? । “धरः रोलस्तथोदयः' दति 
कोषः । पएथ्वीनाम च्छन्दः ॥ 

न मातीदं रातः स्फुरदरणरलोघकिरण- 
प्रतान तन्व्नयासररतरल कृण्डल्युगम् । 

9 [अ पुंसामिह [क मोगद 

दमं दुग पुंसामिह विरहसंयोगदश्चयो- 
ज्ज्वर्न्युगिदं ५ 

उ्पैरुच्छोकानङ्गञ कुण्डयुगरुम् ॥ १३ ॥ 
` हे आतः, तन्वङ्गयाः कृशाद्खया इदं कुण्डलयुगे कुण्डरुख कर्णाभरणस्य युगे 
न भाति न शोभते । कर्थभूतं ऊुण्डल्युगम् । स्फुरदरुणरलोधकिरणप्रतानं 

स्फुरन्तो देदीप्यमाना ये अरुणरलनोघा रक्तरलसमूहास्तेषां ये किरणासेषां प्रतानं 
समूहो यस्मिसतव् । पुनः कथंभूत कण्डलयुगम् । तररुतरलम् 1 तरलचज्चला- 
तरलं चञ्चरुम् । चञ्चरुतरमिदय्थः। कथं भूतं ङुण्डलयुगरम् । पिरहसंयोगद्- 

दायोः । खीपुंसयोः संयोगाभावाद्विरलोप्पत्तिः। बिरहश्च संयोगश्च विरहसंयोगौ 
तयो्दशे अवस्थे तयोः । शोकानङ्गञ्वरनयुक् । शोकश्चानङ्गज्वरुनश्च शोका नङ्क- 

उवलनौ ताभ्यां युक्। विरहे शोकानिर्भावः, संयोगे कामाभेराविर्भाव दयथः । 
कण्डरयुगलं किं कुर्वत् । इह संसारे पुंखां पुरूषाणां दमसुपचमं दुग्धं पयः । 
ज्वरतकुण्डलयुगं ऊुण्डयुगलं कथं तत्रोच्यते । तररूतरलश्चज्चरुतरो छो रका- 
रो यसिन् । ङण्डशब्दाह्छकारे ऊुण्डखयुगस्य चञ्चरत्वात् युगराब्दात्परतः 

स्थिते सति ङण्डयुगरं सख्यादि्य्थः । रिख रिणीनाम च्छन्दः ॥ 

ताडङ्खं स्ह तस्याः पदयन्मूढः परे भवे \ 
नरो नरकपटेभ्यसताड कर न सहिष्यते ॥ १४ ॥ . 

मूढो नरस्तसयाः खियाः ससं साभिरखाषं, यथा सखात्तथा ताड्ङ्क॑कर्णभु- 
खणं पर्यन् परे भवै आगामिभवे नर्कपाटेभ्यः नरकान् प्रायन्ति `ते नरके- 
पारस्ेभ्यः परमाधारमिकेभ्यः कं ताडं ताडनं ताङ् आघातसतं कं न संहिष्यते, 
अपि तु सर्वं सहिष्यते । अनुष्टुप् च्छदः ५ 

१. द्रु" इति मूलपुस्तकपढ एव समीचीनः. टीकाकारस्तव्ुद्धमेवः व्या- 
-ख्यातवरान्, २. “संभोग इति मूरषुस्तकष्ठः, २..युराद' इति मूलपएलतकुपाठः 
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सारं गलं यभरविन्दविरोचनाना- 
मालोक्य चेतसि सुदं कर्यन्ति मूढाः । 

ही निश्चितं रचितसुक्तिपुरवेद- ' 
व्यासेधमरीरमसुं न विचारयन्ति ॥ १५ ॥ 

मूढा मुखी नरा अरतिन्दविरोचनानां कमरुनयनानां खीणां थं सारं शरेष्ठं 
गलं निगरणं विरोक्य । चेतसि सुदं हषं कर्यन्ति प्राभ्नवन्ति । हा इति 

खेदे ! निशितं नेयमेन अनुं गरं अगैलं न विचारयन्ति । कथंभूतं अर्गलम् । 

रचितमुक्तिपुरभवेशम्यासेधं रचितो विहितो सुक्तिनगरपरवेश्यस्य भ्यासेधो 
निषेधो येन ख तं रचितमुक्तिपुरप्रवेश्व्यासेधम् । गरु अगरुं स्वित्थम् । 

खारं अरा अशब्देन सह वतेते यः स ॒सारस्तं सारम् । अरृसदहितो गरः 

सअर्गेरः स्यादिय्थः ॥ 

अलं प्राप्य स्प कुचकररायोः पङ्कजदरां 
परां प्रीतिं आतः कख्यसि सुधामय इव किम् । 

अवस्कन्दं धरमक्षितिपकटके दातुमनसा 
प्रयुक्तं जानीयाः कट्धषर्बरटेन स्पदामिमम् ॥ १६ ॥ 

पङ्कजचशं कमलनयनानां खीणां कुचकलक्षयोः स्तनयोः अरं अदय 
स्प राप्य हे भ्रातः, फं परामुच्करृष्ट प्रीति करुयसि प्रामोषि । कं दव । 
सुधामञ्न इव अगते कृतमघ्नन दव । इमं स्पद कलटुषवरटेन कलुषं पापं 
तदेव वरटो भिद्टस्तेन प्रयुक्तं ग्ेरितं स्पशं हेरिकं स्वं जानीयाः । कथंभूतेन 

कटुषवरटेन । ःधमैश्षितिपकटके, धर्म एव क्षितिपो राजा तस्य कटके सैन्ये 
अवस्कन्दं प्रहरणं दातुमनसा । प्रहरणं कतुमनसेलयथैः । स्प स्पशं कथ- 

मिति ।*अकं रख्योशरेकत्वस्मुरणात् अरं नास्ति रो रेफो यत्र तं अरम् । रेफ- 
रहितस्पर स्पदं स्यादित्यथ ॥ 

१. “यद्रिन्द' इति मूलपुस्तकपाठः. २. (तननिधितं' इति मूल्पुस्त #- 

प्राठः, , ३. अरं" इति मूलपुसतकप्राठः+ ४, “चरटेन' इति मूलपुस्तकपाठः. 
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पीनोन्नत स्तनतटं मृगरोचनाया 
आरोकसे नरदहितं यदपूर्यमेतत् । 

मोहान्धकारनिकरक्षयकारणस 
वि्यासदसतटमेव विवेकमभानोः ॥ १५ ॥ , 

यत् श्रगरोचनायाः हरिणाक्ष्याः ख्ियाः एतत् स्तनतटं कुचद्वन्द पीनोन्नत 
पीनं च तदु्तं च पीनोन्नतम् , पुनः नरहितं नरेभ्यो हितम् , पुनः अपूर्वम् 
प्रतिक्षणं चमत्कारहेतुत्वात् । व्व आलोकसे पद्यसि, तस्सनतटं विवेकभानोः 

तिवेकसूयेस्य अस्ततटं त्वं विद्याः । अत्र ज्ञानसुयौऽस्ततामेष्यती्यथः । कथंभू- 
तस्य विवेकभानोः । मोहान्धकारनिकरक्चयकारणस्य मोह एवान्धकारस्सख यो 

निकरः समूहस्तस्य क्षयकारणं तस्य मोहान्धकारनिकरक्षयकारणसख । स्तनतट- 

मिति बिरोषणद्रयेन अस्ततटं साधयति--नरहितं नेन नकारेण रहितम् , पुनः 

अपूर्वं अः अकारः पूरवो यस तत् अपूर्वं एतां सनतटं अस्ततटं स्यादेवेदयर्थः॥ 

कंदप॑द्विपकुम्मचारुणि कुचद्व्रे मृगाक्ष्या मया 
न्यस्तो हस्त इति म्रमोदमदिरामायन्मना मा स भूः | 

षै ला जन्म यदर्जितं बहुविधामभ्यख कषटक्रियां 
हस्तोऽयं सुदृतघ् तस्य सहसादायीति संचिन्तयेः ॥ १८ ॥ 

मया सगाक्ष्याः ल्ियाः कुचद्वन्द. सनयुग्मे हस्तो न्यस्तः करः स्थापितः । 
कथंभूते कुचद्वन्द । कंदप॑द्विपङकम्भचारुणि कंदर्प एव द्विपस्तसख कुम्भो गण्ड 

स्थर तद्वचार मनोक्तं तस्मिन्कंदप॑द्धिपङुम्भचारुणि । इति हेतोः , अमोदमदि- 

१. "पीनोन्तं नरहितं यदपूवैमेतदाखोकसे स्तनतटं स्गलोचनायाः” इति मूल- 

पुसरकपाठ!, २. मूलपुस्तकेऽसमात्यादनन्त “एतस्या युवतेः पयोधरयुगं ब- 

व्गन्महात्मन्निद् चक्रे योधयुशं विरच्विरपरं विश्वापकारोयतः । कुर्वरमगुेष्व- 

योगमनतिक्रामन्निजां सब्धतां यदूरादपि कस्प्द्युपश्चमग्राणापनोदं णाम् ॥ 
अयं श्लोकौऽधिकोऽस्ि, अत्र अपरमन्यत्योधरयुगम्, अन्थैत्र पकार-रेफर- 
हितं पयोधरयुगे योधयुगं भवति, वर्भगुणेति धलुर्जवावेघ्ु योगं संबन्धं न 
करोतीदर्थः, 
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रामाय्न्मनाः प्रकृष्टो यो मोदः स एव मदिरा तया माद्यन्मनो यख स एता- 
दशस्त्वं मा स भूः 1 "मारि लुङ्" इति दलः । “न माङ्योगे इलयडागमा- 
भावः। कं त॒ बहुविधां तपोनुष्टानादिरूपां कष्टक्रियां कष्टसाध्या क्रिया कष्ट- 
क्रिया तां कष्टक्रियाम् अभ्यस्य अभ्यासे कृत्वा आजन्म यदर्जितं जन्मनो 

मधौदीकृय यत्सुकृतमर्जितं तस्य सुकृतस्य त्वया अयं हस्तो अदायि दत्तः । 
यथा कख. जजिगमिषोः हश्तग्रदानं संज्ञया निषैधयति तथा हस्दानेन सु- 

“क्रतं निषिद्धं इति त्वं सेचिन्तयेः बिचारयेरि्यर्थः । अत्र पद्ये हस्तो न्यस्त 
सुक्रतस्य दस्तोऽदायीति चित्र्त् ॥ 

कण्ठोपकण्डे छितं विमावयेुजं युवत्या मुजग गराजिततम् । 
एतस्य संस्पदीवशादपि क्षणादरोषचेतन्यमुयेति संक्षयम् ॥ १९ ॥ 
कण्डोपकण्ठे कण्ठस्य गरस्य समीपे कण्ठोपकण्ठे लुङितं चकितं युव- 

लयाः खिया भुजं बाहुं सुजने सर्पं स्वं विभावयेजानीयाः । कथभूतं शुज- 
गम् । गरालितं गरेण विषेण अजितो गराजितस्तम् । एतसय युजगशख संस्प- 
शवशात् स्पशंमात्रेणापि अदोषं समस्तं चेतन्यं चेतनाया भावः क्षणात् 

संक्षयं नारं उपेति 'प्राम्नोति । यथा भुजगस्परच्ेतन्यं याति तथा युवत्या 
सुजस्पशदेव चेतन्यनाश्षः स्यादिः । भुजं युजगं कथं सादिति परश्च 
भुजं गराजितं गेन गकारेण राजितं भुजं अजग स्यादित्यथः । इन्दवा 
नाम च्छन्दः ॥ 

कृण्डावसक्ते कुपिते नवाहौ वरं बहिःप्राणहरे प्रमोदः । 
विध्व्तधरमान्तरजीविते यः शचेणे न बाहौ विदुषां स युक्तः ॥२०॥ 

` नुः पुरुषस्य नवाह नवश्वासावहिश्च नवाहिस्तसिक्नवीनसपे कण्डावसक्ते 
कःण्ठस्थापिते वरं शरष्टम् । कथं दूते नवाहो । कुपिते कुदे. । पुन; कथभूते 
नवाहा 1. बहिःप्राणहरे । बहिःप्राणान्हरतीति बहिःप्राणहरस्सिन्बाह्यप्राण- 
नाश्चके । खेणे खीणामयं शे्टसस्िन्। "खी पुंसाभ्यां नञ्खनो' इति नञ्प्रलये 
आदिवृद्धौ णव्वे च्ेणशब्द्सिद्धिः । बाहौ भुजे कण्ठावसक्ते सति यः भमोदो 
इषः स विदुषां पण्डितानां युक्तो न । कथंभूते वाहौ । विध्वस्तधर्मान्तरजी- 

१, (तुः इति मूलपुस्तकपाठः, 
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चिते.विध्वसतं नारितं धर्म एव अन्तरजीवित येन तस्मिन् । अन्तरप्राणना- 

क दर्थः । अदिस कण्ठावसक्तः सन् बहिःप्राणा्राशयति, सीणां बाहुः 
कृण्ठावसक्तः सन् अन्तरश्राणनाश्ं बिधत्ते । अतः स्पाद्प्यधिकतरदुःखदं 
खीटृतारिङ्गनमिल्थः । अत्र नवाहाविस्युभयत्र चित्रकृत् । ववबयोरभेदस्तु 
आरंकारिकैरिष्ट एव ॥ | 

कोऽयं विवेकस्तव् यत्तत्रुवां दोषावगूढः पमदं निगाहसे । 
- यैतः सरातङ्कपरीतचेतसां कि ख॒न्दरास॒न्दरयो्विवेचनम् ॥ २१ ॥ 

हे साधो, अयं तव को विवेकः यत् नतञचुवां नते नश्रीमूते भुवौ यास- 
ता नतश्नुवस्तासां शीर्णा दोषा बाहुनावगूढ आरिद्गितः सन् व्व प्रमदं म्रा 
मदं विगाहसे प्रासोषीलय्थः । यतो यस्मात् सरातङ्कपरीतचेतसां स्मरः 

कामः स एव आतङ्को रोगस्तेन परीतं भ्याप्षं चेतो येषां तेषां सुरुषाणां सुन्द्- 

रासुन्दरयोः समीचीनासमीचीनययेः किं विवेचनम्  अपस्मारादियेगगरस्तानां 
श्भा्धमे विवेको ने भवतीति युक्तमेव । पक्षे दोषैरवगूढो दोषावगूढः ॥ 
विवेकदोषयुक्त इयथः ॥ ` 

हहे विरोक्य परमङ्गदमङ्गनाना- 

मानन्दमुद्रहसि किं मदनान्धदुद्धे । 
सत्यं विवेकनिधनैकनिमित्तमेत- 

न्मेधाविनो हि परमं गदमुद्णन्ति ॥ २२ ॥ 
हंहो इति संबोधने । हे मदनान्धबुदधे, मदनेन कामेन अन्धीभूता इुद्धि- 

यस्य तस्य संबोधने । अङ्गनानां प्रधानमङ्गं यासां तासामङ्गनानां परसुचकृषटं 
अङ्गदं केयूरं बिरोक्य दृष्टा आनन्दं किञुद्रहुसि प्राोषि । मेधाविनः पण्डिता 

एतत्. अङ्गदं परममु्छृष्टं गदं रोगसुह्कणन्ति ग्रजस्पन्ति तत्सम् । कथंभूतं 
शदम् 1 विवेकनिधनैकनिमित्तं विवेको कनं तस्य निधनस्य नादान एकम 

दवितीय निमित्तं कारणस् । गदो हि निधनेकटेतुभ॑वलयेव । अत्र पये उभयत्र 
परमङ्कदमिति पदं भिक्रार्थत्वाचित्रकूत् ॥ 

१, “यद्वा इति मूल्पुसकपाठः. २. "एनं इति मूलपुस्तकपाठः 
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अयं जनो वरुयमरं विरोकते मृगीदशामधिमुजवदि बाठिंसः । 
नँ बुध्यते सुङृतचमूं जिगीषतः समुयतं बरभरमेनमेनसः ॥ २३॥ 

अयं प्रक्षगतो बारहो मूर्खो जनो सगीदां खी गां वरुयभरं वर्यानां 
भरस्तं अधिमुजवदलि युजावेव वदिस्तस्यामिति अधिभुजवदि । विभक्लय- 

्थेऽग्ययीभाव्रः । युजकूतायामिलर्भः । विल्ेकते परयति । एन॑ वलख्यभरं 
एनसः फपख समुद्यतं सावधानी भूर्तं बरुभरं सेनासमूहं न बुध्यते । कथं 
भूतस्य एनसः । सुकृतचमू सुकृतख श्ीखादेः चमूः सेना तां जिगीषतः जेतु- 

मिच्छतः । कथं वख्यभरं बरूभरमिति तत्रोच्यते--कथंभूतं वरयभरम् । 
अयं न विदयते यो यकाते यसिनू सः अयस्तमयम् । यकाररदितमिल्ः ( 
रुचिरा नाम च्छन्दः ॥ 

ये हवपथे तव पतन्ति नितम्बिनीनां 
कान्ताः करा जडिमपहवनप्वीणाः । 

नो वेत्सि तान्किमपवगपुखयाण- 
प्रत्यूह कारणतया करकानवदयम् ॥ २४ ॥ 

तव दक्यथे दष्टिमागे नितम्बिनीनां सखीणां कान्ता मनोज्ञाः करा हस्ताः । 
नितम्बिनी नामिति संबन्धे बहुत्वात् करा इति बहुत्वम् । पतन्ति अवलोक- 
नतां गच्छन्ति । कथंभूताः कराः । जडिमपद्छवनप्रवीणाः जडिश्नो जडताया 
यत्पह्टवनं प्रकटीकरणं तच्र प्रवीणाश्चतुराः । तान् करान् अवद्यं निश्चयेन कर- 

कान् घनोपान् किं नो वेत्सि न जानासि। कया । अपवगेपुरप्रयाणप्रस्यूहकार- 
णतय। अपवर्गो मोक्षः स एव पुरं नगरं तसिन् प्रयाणं गमनं तत्र यः भ्रवयूहो 
विभ्नसश्र यत्कारणं निदानं तसय मावस तया अपव्गेपुरप्रयाणप्रत्युहकार- 
णतया । गमनकालटे करकवृष्टिः सखेष्टसिद्धा बिश्चकारणं प्रसिद्धमेव 1 उक्त चं 

वसन्तरार्जशाकुने--“क्षीणचन्दरततिथि दुःसहानरं दूषितं धरणिकस्पनादिना । 
पर्ववजल्द्संकुराम्बरं च्जयेष्छकुनदशंने दिनम् इति । अकारब्रृष्टिगेमने 
निषिद्धा । करकपतनं स्ववईयं वज्यैमेव । करान् करकान् कथमिति म्र्नोत्त- 

१. जिगीषतः सुकृतचमु. समुदं न बुध्यते" इति मूलपुसलकपाठः. 
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रम् । कथंभूताः कराः । कान्ताः ककारान्ता इलयर्थः । तादृशाः कराः करकाः 
भवन्ेवेल्थः ॥ 

नीव्याप्तमस्या हरिणेक्षणाया यं वीक्ष्य हारं हदि हर्षमेषि । 
विवेकपङ्धरुहकाननस तमेव नीहारमुदाहरन्ति ॥ २५ ॥ 
अस्या हरिणेक्षणाया हरिणस्य हक्षणमिवेक्षणं यस्यास्तस्याः य हारं वीक्ष्य 

स्वं हृदि हृदये हर्षं प्रमोदं एवि प्रासोषि । कथंभूतं हारम् । नीव्याक्षं नीवीं 
वसनग्रन्थि आठ प्राप्तं नीव्याप्तम् । नीवीपर्यन्त छम्बायमानमिलर्थः । बुधाः 

तं हारमेव विचेकपङ्केरुहकाननस्य विवेक एव पङ्केरुहं कमं तस्य॒ काननं वनं 

तस्य नीहारं हिमं उदाहरन्ति कथयन्ति । नीहाये यथा कमरुकाननस्य दाहक- 
स्तथायं हारः । हृदि हारवणनं विवेकनारकमिलर्थः । हारं कथ नीहार- 
मिति भ्रन्न तब्रोच्यते--कथंभूतं हारम् । नीग्याक्तं नीक्वाब्देन व्याप्तं नीच्या 
एताश हारं नीहारं स्यात् ५ 

विलोक्य किं सुन्दरमङ्गनोद्रं करोषि मोहं मदनञ्वरातुर । 

भो ईक्षसे दुर्भतिपातसंभवं भवान्तरे भाविनमङ्ग नो दरम् ॥ २६॥ 
हे मदनज्वरातुर, मदनः कामः ख एव ञ्वरस्तेन आतुरस्तस्य संबोधनम् 1 

सुन्दरं दर्शनां ,अङ्गनोदरं अङ्गनाया उद्रं रोक स्व किं सोहं करोषि । 
अङ्गेत्यामन्रणे । भवान्तरे आगामिभवे भाविन भवनकीरं दरं भयंकरिनो 
हैक्षसे न विचारयसि । कथंभूतं दरम् । दुगैतिपातसं भवं दुमेतिनैरकादिस्तसयां 
यः पातः पतनं तस्मिन् संभव उत्पत्तिर्यस्य तम् । अत्र पूर्वं अङ्गनोदरमिति. 
समस्तं पदम । परत्र अङ्ग नो द्रमिति पदविभागेनाथेय्युध्पादनं चित्रम् # 

सएूरजन्मनोभवभुजंगमपाञ्जनामी 
नामी कुरङ्गकदशां दशि यस रभ्रा । 

नाभीमयं जगदरोषमुदीक्षतेऽसौ 
यो यत्र रज्यति स तन्मर्थमेव पयेत् ॥ २७ ॥ 

यस्य पुरषस्य दशि नेत्रे । ऊुरङ्कदशां खगनेत्राणां सीणां नामी शसत- 
१ 

१. “किभीक्षसे दुर्मनिपातः इति मूखपुखकपाठः. २. स” इति मूलपुस्तकपाठः. 
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चयवविरेषः रमा । कथंभूता नासी । स्फूनन्मनोमवशचुनंयमपाशनाभी स्फू 
जन् देदीप्यमानो यो मनोभवः कामः स एव भुजंगमः सर्पस्तस्य पाशचार्थ 
नाभी । कामसर्प॑स्थानमिलर्थः । असौ पुमानरोषं समस्तं जगत् नाभीमयं 

अभीमयं निभेयं न ईक्षते! न निर्भयं जगदीश्चत इत्यर्थः। यः पुरूषो यत्न स्थाने 
र्ञ्युति ख पुमान् तन्मयं तद्वूपमेव परयति । नाभी दरि रप्ना नाभीमयं 
जगत्पर्यतीति न चित्रम् । नाभीनामीभयमिति चित्रङत् ५ 

जडोपयुक्तं जघनं मृगाक्ष्याः समीक्ष्य फ तोषमरं तनोषि । 
अयुं विश्ुद्धाध्यवसायहंसप्रवासहेतं धनमेव विचाः ॥ २८ ॥ 

ˆ सूगाक्ष्याः खया जघनं समीक्ष्य दवा करं तोषभरं हषभरं तनोषि धिसा 
श्यति । कथं भूतं जघनम् । जडोपयुक्तं जडानां मूर्खाणां उपयुक्तं योग्य अजं 
जघनं घनं मेघमेव विद्या जानीयाः । कथं भूतं जघनम् । बिशयुदधाभ्यवसायः 
हंसप्रवासहेतुम् । विद्छद्धो निर्मलो यः अध्यवसायः चित्ताभिप्रायः स एव्र 
हंसः तस्यं थः प्रवासः तसय हेतुः कारणं ` तं विखुद्धाध्यवसायहसपरवासदहे 
सुम् । घनागमे हंसा मानसे गच्छन्तीति प्रसिद्धम् । जघनं घनं कथं तत्राह । 
जडोपयुक्तं उर्योश्चैकत्वस्मरणात् जरोपदयुक्तम्। जस्य जकारस्य रोपो नाशञस्तेन 
युक्तं जकारं विना जघन घन स्यात् ॥ 

नितम्बणुह्यसिततापनोदं दिदक्षसे यैत्कमलेक्षणानाम् । 
सवोत्मनात्यन्तकटुं विदिता तं निम्बमेव त्यज दूरतोऽपि ॥ २९ ॥ 
कमलेश्षणानां कमरनयनानां यं नितम्बं घृष्टमागं दिदक्षसे द्रष्टुमिच्छसि । 

कथंभूतं नितम्बम् । उद्छासिततापनोद् उल्ासितस्तापस्य नोदः प्रेरणं येन ख 
तम् । तं नितम्बं निम्बमेव रिष्ट विदित्वा दूरतोऽपि यज । कथंभूतं निम्बम् । 
स्वात्मना पञ्चफलयपुष्पसमूहेन । अत्यन्तकटुं अतिकटुकम्। नितम्बं कथं निम्ब- 
मिति रशे । तन्नोच्यते--कथं भूतं निम्बम् । उद्छासिततापनोदम् उछ्छासित- 
स्तस्य तकारीक्षरसखय अपनोदो नाशे यस्मिन् स तमू । तकारनादो नितम्बो 
निम्बः खद्रेवेयर्थः ॥ ॥ 

~ १. जलोपयुक्त' इति मूलपुखकपाठः, २, संवीक्ष्य" इति मूलपुस्तकपाठः, 
३, क कमृरे-“ -इति मूलपुस्तकपाठः. 
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नूलं मृपुरमेतदायतदशो रागादिविद्रेषिणां 
क्रीडथ पुरमित्यवेत्य न दशाप्यारोकनीयं कचित् । 

येनासिन्सुखमात्रचङ्गिमगुणिराङ्ृष्य तैरुल्वणै- 
बद्धस्य प्रसमं चिरादपि सखे मुक्तिर्मवित्री न ते ॥ ३० ॥ 

नूनं निश्चितं आय॑तदराः आयते विस्तीर्णो दशौ यस्यातस्या विश्ारनयनायाः 
एतन्नपुरं चरणभूषणं रागादिनिद्रेषिणां रागादिरात्रूणां कीडार्थं॑विनोद्र्थ 
पुरं नगरमिति अवेद्य क्तात्वा त्वया कचित्कदापि दृश्चा नेन्रेण नारोकनी्य न 
दरष्टग्यम् । शच्ुपुरं श्रेयोऽर्थिना पुरुषेण न बिखोकनीयमिल्थः । हे सखे,. 
येन नूपुरेण असिन्पुरे तैः सिद्धेः मुखमात्रचङ्गिमगुणः मुखमात्रे ये चङ्गिमाः 
श्रेष्ठा गुणासतेरल्वणेरुदारिराकरृष्य प्रसभं बलात्कारेण बद्धस्य ते तव चिरादपि 

धिरकालेनापि सुक्ति्मोचनं न भविन्री । नुपुरं पुरं कथमिति भरश्े । तत्र कर्थ 
भूतं नूषुरम् । नूनम् । चृडा्देन ऊनं नूनं चूशब्दरहितं नूपुरं पुरः भवतीति ॥ 

० क 1 या ्लीति नाम्ना बिभृते शमादो शखी प्बुदधैरववुध्यतां सा । 
एनां पुरस्कृत्य जगत्यनङ्गभटो यत्तः पुण्यभरटं भिनत्ति ॥ २१ ॥ 
था सखीति नान्ना खीलयभिधानेन बिश्छते धारयति सा खी प्रवुद्धेरीनिभिः 

शमादाबुपशामादिकर्मणि शाखी असुक्तायुधम् । असुक्तं॑शखरीप्रसुखमिति ।. 
“्षुरी श्खी पाणिका" इति नामकोषः । अवबुध्यतां ज्ञायताम् । यतो थ- 
सात् अनङ्गमटः कामसुभटः जगति संसारे एनां खीरूपां शीं पुरस्छलय. 
अग्रे छृत्वा पुण्यभटं धरमैसुभटं भिनत्ति भेदनं करौति । 'सुभटेन प्रतिसुमरं 
शख्या सेदनं विधीयत एव । खीति शखखी कथं तत्रोच्यते । शमादौ या 
खी शं शकारमादौ बिश्ृते तदा खी रखी स्यादेवेयथैः ॥ 

येयं* वधूरवसिता हदये म॑मोद- 
संपादनन्यतिकैरैकनिबन्धनं ते । 

सा दुर्मदुर्मतिषथेन जगजिनीषो- 
भूरेव मन्मथरथस्य विभावनीया ॥ ३२ ॥ 

१, भेषा' इति मूलपुस्तकपाठः, २. “हृदयग्रमोद इति मूरपुखकपाठः, 
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या इयं वधूः ते तव हृदये प्रमोदसंपादनन्यतिकरेकनिबन्धनम् । हदये 
यः भ्रमोदसस्य संपादनमुत्पादनं तस्य यो व्यतिकरः समूहः तस्य निबन्धनं 
कारणं अवत्तिता प्राप्ता हृदयहर्षोत्पादनकारणं वधूरिति व्वया मन्यत इदयर्थः। 

सा वधूः मन्मथरथस्य धूरेव युगमेव विभावनीया क्तातव्या । कथंभूतस्य 
मन्थरस्य । जगत्कर्मतापन्नं दुमैदुर्मेतिपयेन दुगेते्ैररादिगतेः पन्थाः 

दुगेतिपथः । चकपूरब्धूःपथामानक्षे' इति अग्रययः । दुगौ यो दुमेतिपथ- 
छेन । निनीषोनेतुमिच्छोः दुगत्िमार्गेण संसारे नेतुमिच्छतः कामरथस्य धूरसि 

“ -न वधूरिदयर्थः । वधूः धूः कथं तत्रोच्यते--वेन चकारेण सिता बद्धा वसि- 
ला | न वसिता अवसिता वकाररहिता वधुधूरेव स्यादियर्थः ॥ 

प्रीतिं तन्बन्त्यनरसदशो यास्तरुण्यस्तवेता 
देदयुत्या कनकनिभया चोतिताशा किवेकिन् । 

सव्य तासामनरुसदशां संयमारामराघ्यां 

मा भूः पार्श्वऽप्यसि यदि हिवावाप्रये बद्धवुद्धिः ॥ २३ ॥ 
हे विवेकिन्, या एतास्तरुण्यो नार्यः तव श्रीर्विं हर्ष तन्वन्ति विस्तार- 

-यन्ति । कर्थभूतास्तरुण्यः 1 अनरसद्कः न अलसा अनलसाः आलस्यरहिता 

दशे यासां ताः अनरुसद्श्षः । उन्निदनेत्रा इलयर्थः । पुनः किंविशिष्टास- 

सण्यः } कनकनिभया स्वणेतुल्यया देद्य करीरकान्या चोत्िताः भ्रका- 
शिताः आद्या दिशो याभिसरा चयोतिताद्याः । संयमारामराज्यां संयमश्वारित्रं 
स एव भारामस्तस्य राजी परम्परा तस्यां विषये तासां सीणां अनरसष्यां 

अभ्चितुख्यानाम् । सलं खीसंपकोचारित्रवनदाहो भवयेवेलयथैः । यदि त्वं शि- 
वाचाये मोक्षप्रा्ये बद्धबुद्धिः बद्धा बुद्धिरयेन स ॒तादरोऽसि तदा तासां 
पार्श्वऽपि समीपेऽपि मा भूः 1 अत्र, परे अनरसदशत्वम् एकत्र वणेत्वेन जप- 
रत्र दाहकशक्तिश्वेनोपादृलनं चित्रङत् ॥ 

` क इह विषयमेगं पुण्यकर्मायश्ूयं 
सपरहयति विषभो्गं भावयेसतत््वतस्त्वम् । 

१, भवयस्तत्तंतस्तम्' इति मूलपुस्तकपाठः. 



शृङ्गारवैरायतरङ्किणी । १५९ 

स॑रति न करणीयं मूर्च्छितो येन जन्तुः 
पतति कुगतिगते नेक्षते मोक्षमा्मम् ॥ ३४ ॥ 

¡ इहासिन् संसारे कः पुरुषो बिषयभोगं पञ्चन्दरियसुखं स्पृहयति वान्छति । 
कथंभूतं विषयभोगम् । पुण्यकर्मायश्चन्यम् । पुण्यकर्मणः आयो, खाभसेन 
ऋल्यम् । तर्वतस्स्वं विषभोगं भावयेः जानीहि । विषयभोगं विषभक्षण- 
तुस्यं जानीदीय्थः । तदेव स्पष्टयति-येन वपिषयभोगेन मूर्च्छितो मोहं 
भापतो जन्तुः राणी करणीयं करणार्ह न सरति 1 पुनः मोक्षमार्ग न ईक्षते 
कुगतिगते पतति । विषभक्षणस्य स्मरणादिश्चंशकसवं प्रकटमेव । विषयभोगो 
विषभोगो भवतीलयथः ॥ 

सखे सुखं वेषयिकं यदेतदाभासते वैन्नर कान्तमन्तः । 
सलं तदुत्सपदधघपरबन्धनिवन्धन्वान्नरकान्तमेव ॥ २५ ॥ 

डे सखे हे नर, एतत् वैषयिकं विषयेभ्यो भवं वैषयिकं सुखं ते तव 
अन्तः श्रेतसि कान्तं मनोक्तं यत् आभासते तत्सम् । पथ्या नेदर्थः । 

उत्सर्पदधघप्रबन्धनिवन्धनत्वात् । उस्सर्पन्प्रसर्पन् यः अघस्य पापस्य प्रबन्धः 
परम्परा तस्य मिबन्धनं कारणं तस्य भावस्तवं तस्मात् । नरकान्तमेव 
सरक एव अन्तो यस्य तत् नरकान्तम् । नरकभ्रापकमिलयथेः । अत्र पये पूर्वत्र 
नर कान्तमिति भिच्नं पदम्, परत्र नरकाम्तमित्ि समस्तं पदमिति चिच्रङरत् ॥ 

सरक्रीडावाप्यां वदनकमले पक्षमरुदशां 
हटासक्तिर्येषामधरमधुपानं विदधताम् । 

अंदूरस्था न्धव्यसनघटना केशमहती 
विमुग्धानां तेषामिह मधुकराणामिव ब्रणाम् ॥ ३६ ॥ 

स्मरक्ीडाचाप्यां स्मरक्ीडार्थं वापी तस्यां येषां मनुष्याणं पक्ष्मरद्शं 

सीणां वदनकमले वदनमेव कमर् तत्र दढासक्तिः ददा आसक्तिः "तन्मयता 

१. ‹ स्मरति न करणीयं नेक्षते मोक्षमा्म॑ पतति कुगतिगतँ मूच्छितो येन 
जन्तुः" इति मूलपुस्तकपाठः. २. ध्यन्नर कान्तमेव इति मूल्पुकपाठः. 
३. मूरपुस्तके ठृतीयतुरीयवरणयोव्यवयोऽसि. 



१६० काव्यम । 

वैते दृति देषः । फं कुषतां येषाम् । अधंरमधुपान विदधताम् । अधरमेव 
मधु पुष्परसः. तस्य पानं तत् कुर्वताम् । तेषां न्णां इह॒ वदनकमङे मधुक- 
राणां अमराणामिंक बन्धव्यसनघटना बन्धेन बन्धनेन यद्ववसरनं कष्टं॑तस्व 
घटनां श्चना अदृरस्था. संमीपवर्तिनी भवति । कर्थभूतानां मधुकराणाम् { 
चरणां च विसुग्धानां मोहदशं प्रा्षानाम् । कथभूता बन्धत्यसनधटना ॥ 
छेशमहती ञ्ेरोन महती दुःसहा । यथा अमराणां कमे मधुपानं कुर्वतां 
दढासक्तिवन्धनकष्टदायिनी, तथा चरणां खीयुखकमछे अधररसपानं कुवेतां 
वधबन्धनादि कष्टं भवतीलयथः ॥ 

सखे संतोषाम्मः पिव चपरतासुत्छुज निजां 
रोमारामे कामे विरचय रुचि चिचहरिण । 

दरन्येतासपैष्णां न युवतिनितम्बखलभुबो 
भ ^ विसुक्ता नीरागेरविषमरारसंपातविषमाः ॥ ३७ ॥ 

हे सखे दे चिच्चहरिण, चित्तमेव हरिणो श्टगस्तसख संबोधनम् । चित्तख 
चाच्वस्थान्शरगसौटद्यम् । स्वं संतोषास्भः पिव संतोष एव अम्भी जरं स्वं 
पिब । निजां खफीयां चपलतां चापयुत्न लज । काममलर्थ॑श्चमारामे 
शम एव आरामस्तसिन्. उपश्मवनेः सचि तुष्टि विरचय कुर । खग वनेऽधि- 
करचित्वात्. इष्टोपदेराः । एता युवतिमितम्बस्थरभुवः । युवतीनां नितम्बाः 
पृष्टमागाः ते एव स्थलमूमयः तव तृष्णां तृषं ग हरन्ति न दूरीकुर्वन्ति । 
स्थरञुवं दृटा वृष्णापहारो न॒ भवतीलय्थः । कथंभूता युवत्िनितम्बस्थल- 
युवः । नीरागैर्विुक्ताः । नीराणि च अगाश्च नीरागासेः जलबृ्ियुक्ताः ! 
जलेन इृक्षच्छायया च वृषाहानिभैवति । पुनः कथंभूता युवतिनितम्बस्थरू- 
सुवः । विषमद्रारसंपातविषमाः । विषमा अस्या ये शरसंपाता बाणपाता- 
सतेविषमा दुष्टाः । अस्यां सुषि व्योधादिभिर्वौणपातो विधीयते, तेत तव मरणं 
भविष्यति, न तु तृष्णाहानिरियथः । पक्षे कर्थभूता युबतिनितम्बस्थरभचुवः \ 
नीरागेः रागरदितेरविसुक्तास्य्ताः । विषमशषरः कामस्तस्य संपातेन विषमा 
भमनोक्ञाः { एतेन युवतिनितम्बवान्छां मा कुर इति धिं मवयुपदेशः ॥ 

१. भ्राणान्न' इति मूलयुस्तकपाठः, वृ तीयचतुधचरणन्युलयश्च, 



श्रदगारवैराग्यतरङ्गिणी । १६१ 

चेतश्यापरमाकरुथ्य कुटिखकारां कुरङ्गीदसो 
दृषट्र कुन्तरराजिमञ्ञनघनर्यामां किमुत्ताम्यसि । 

धर्मध्यानमहानिधानमधुना खीकर्वुकामख मे" 
प्रयूहार्थमुपयितेयसुरगश्रेणीति संचिन्तये: ॥ ३८ ॥ 

हे चेतः, त्वं कुरङ्गीद्रो- ़गाक्ष्याः ऊन्तरुराजि रिंरिरूहश्रेणि दष्क चाप- 
कमाकल्य्य चाञ्च््यं गृहीत्वा किमुत्ताम्यसि किं आङुकतां करोषि । क्थउ 
भूतां ऊन्तरूराजिम् । कुटिराकाराम् । कुटिरो वक्र आकारो यस्यास्ताम् । 

षुनः कथंभूता कन्तरराजिम् । अञ्जनघनक्यामाम् । अञ्जनं कजं घनो मेष- 
सद्रत् स्यामां कृष्णाम् । केशानां कृष्णत्वं यौवने तदयुक्तां खियं द्वा चित्त- 

चरनं न्याय्यम् । उक्त च--पपुष्पं दष्टा षरं च्म दृषटराःच नवयोवनाम् । 

.दविणं पतितं दृष्टा कस्य नो चरते मनः ॥° इति । मे मम प्रसयूहाथं चिन्चाथ 
अधुना इदानीं उपस्थिता प्राप्ता इयं उरगश्रेणी सर्प॑परम्परा इति स्वं संचि- 

न्तयेः जानीयाः । कथभूतस मे । धर्मध्यानमहानिधानं स्वीकलुकामस्य अङ्ग- 
कुर्वतः धर्मध्यानं धर्मचिन्तनं तदेव महानिधानम् । यक्किचिव्कायैकरणोच- 

तस सर्पदरौन निषिद्धम् । निधानस्वीकारे तु सपदशनभतीव नेष्टमिलर्थः । 

ङन्तटस्य सर्पोपमानस्वं कविसंमतमेव ॥ 

यातुं यच्चनुरुच्यते शिवपुरं रामानितम्बखलीं 
. स्॒चर्दरमिमामनङ्गकैरभक्रीडा विहारोचिताम् । 

नो चे्ोवनचण्डवातविततव्यामोहूरीकण- 
छ्म्यदुटिरदृ्टशाखतपथः श्रापोषरि जन्मारवीम् ॥ ३९॥ 

हे पुमन्, यदि तुभ्यं दिवपुरीं सुकतिनगं याठुं गन्तं अनुरूच्यते तदा स्वं 
इमां रामानितम्बस्थरीं खीनितस्बभूमि दूर दूरतो सुञः । कथभूतां रामा- 
नितम्बस्थलीम् । . अनङ्गकरभक्रीडाविहायैचिताम् । अनङ्गः कासः स॒ एव 

. करभः गरजरिष्चुः तख क्रीडार्थं ॒विहारो विदश्णं तव्रोचितां योग्याम् । चे- 

१. “तेः इति मूलपुस्तकपाटरः. २. 'अचरज्यते इति मूलपुस्तकपाठः ३, ष्टरि - 
णक्रीडा- इति मूलपुस्तकपाठः. ४. शग्राप्नासि" इति मूलपुस्तकपाठः. 

११ पंच° † 



१६२ कान्यमाद । 

दिमां दूरं न जुषि तदा किं भविष्यति तदाह--नो चेदिति । स्वं जन्मा- 
वीं संसाराटवीं प्रासोषि । कर्थंभूतस्स्वम् । योवनचण्डवातबिततव्यामोह- 
धूली कणह्काम्य दृटः । यौवनमेव चण्डवातस्तेन विततः विस्तारितः व्यामोहो 
वेचितयं॑स एव धूलीकणस्तेन छाम्न्ती व्याला दृष्टिर्यस्य तथाविधः 1 
अत एव अदृष्टशाश्चतपथः । न दृष्टः शाश्वतस्य शिवस्य पन्था मागो येन सः । 
रजःकणपतनं दृटा मार्गांवलोकनं न भवलयेवेलय्थः ॥ 

शमधनमपहतुं कामचोरपचारं 
विरचयति निकामं कामिनीयामिनीयम् । 

सपदि विदधती या मोहनिद्रीसमुद्ा 
जनयति जनमन्तःसर्वचेतन्यशत्यम् ॥ ४० ॥ 

इयं कामिनीरूपा यामिनी रात्रिः निकाममलन्तं कामचोरपमरचारं काम 
एव चौरस्तस् प्रचारं विहरणन्रीरुत्वं विरचयति भरकटीकुरते । किं क्म् । 

क्मधनमपहर्तु शम उपशम एव धनं तद्दीतुम् । यामिन्यां धनाहरणार्थं 

चौरप्रचारो भवति। या यामिनी जनं मनुष्यं अन्तः सर्वेचैतन्यद्यन्यम्। अन्तरिति 
अन्तःकरणे सर्वं च तत् चेतन्यं च तेनं शून्यं रहितं जनयति करोति । यामि- 
नी किं कुर्वती । सपदि तत्कारं मोहनिद्रासमुदां मोदो मूच्छ एव निद्रा 

तस्याः सखसुद्रां सदधि बिद् धती ॥ 

मृगेक्षणा नूनमसावसीमा मीमारवी बुद्धिमतामती्या । 

यद्धाहुवी भिरनङ्गमिषठो बद्धा नरांहम्भयते न सुक्तिम् ॥ ४१॥ 
नूनं निशितं असौ खगस्य अक्षिणीवाक्षिणी यस्याः सा श्गेक्षणा खी । 

मीमाटदी भयानकारण्यम् । वैते इति रोषः । कथंभूता भीमाटवी । अ- 

सीमा । न विद्यते सीमा मयौदा*यस्याः । पुनः कथंभूता । बुद्धिमतां विदुषां 
अतील्यातिकरमणीया यद्वाहुवद्धीभिः यस्या गेक्षणाया बाहू एव वहयो 
रतास्ताभिः अनङ्ग एव भि्रतस्करः नरानू मनुष्यान् बद्धा युक्ति न लम्भः 

१. ननिद्राममुद्रो" इति मूलघुस्कपाढः. २. अतीव” इति मूलपुसक्पाठः. 
३. "बद्धान्" इति मूलपुस्तकपाठः, 



शङ्गारवैराग्यतरङ्किणी । १६२ 

न्यते न कारयति 3 यथा अटव्यां तस्करः पथिकान् र्ताभिर्व॑द्धा सर्वस्वं गू- 
धाति, तथा शगेक्षणापि कण्ठग्रहणं कृत्वा नरान्मुक्तिप्राक्िं न कारयतीति 
भावार्थः ॥ . 

हयं वारंवारं दयुतितुकितरोरम्बवल्यं 
न वक्रं भ्रचक्रं चख्यति मृगाक्षी मम पुरः । 

कुघीकारागारापसरणमति मां स्खख्यितु 
मपञ्चतयश्चेषोर्वहति निबिड रोहनिगडम् ॥ ४२ ॥ 

इय खग्राक्ची श्गखोचना खी मम पुरः पुरस्तात् वक्र भरुचक्रं वारंवारं 
अनुवेखं न चर्यति । कथंभूतं भ्रचक्रम् । द्युतितुङितरोरुम्बवरयम् । ध॒ला 
कान्त्या तुितः समानीडकतो रोरम्बानां ्रमराणां वलयो वृत्तता येन । किमे- 
तत्तदाह-मां स्वरुयितुं गमनाभावं कठं पञ्चेषोः पञ्च इषवो बाणा यस्य 
तादृशस्य कामस्य निबिडं दुःसहं रोहनिगडं वहति धारयति । किंभूते रोद 
निगडम् । प्रपञ्चत् प्रप्चयुक्तम् । कथं भूतं माम्। कुधीकारागारापसरणमतिम् । 

कुत्सिता धीः कुधीः सेव कारागारं बन्दिस्थानं तस्मादपसरणे दूरगमने मति- 

यस्य तम् । यथा चौरस्य रोहनिगडं क्षिष्वा कारागारे क्षिप्यते, तथा मामपि 
वद्रीकर्तु भ्रूचक्र कामस्य निगडं धत्ते इत्यथैः ॥ 

यामोऽन्यत्र दुततरमितो मित्र यत्कण्टरपीटे 
, नायं हारश्वकितहरिणीरोचनायाश्वकासि । 

नामीरन्भरे विहितवसतिरयोऽसि कंद्स्प- 
सन्सुक्तोऽयं स्फुरति रुचिरः किं तु निर्मोकषटः ॥ ४२॥ 

` हे मिघ्र, वयं इतोऽस्मात् । जन्यत्र द्रुततरं अतिन्नी्रं यामो गच्छामः । 

चक्रितहरिणीरोचनायाः । किंता हरिणी तस्या रोचने इव रोचने यस्या- 

स्तस्याः कण्डपीडठे यत् चकास्ि शोभते अये हारो नासि फिंतु यः कद्प॑- 
सर्पैः कंदपैः कामः स एव सपेसतनमुक्तस्तेन सर्पेण सुक्तस्तन्सुक्तः । अयं रुचिरो 
मनोन्तः निर्मोकपदः कञ्चुकः स्फुरति चकास । कथंभूतः कंदरषसर्षः । नाभी. 

१. (चत्यक्षीः इति मूलपुस्तकपाठः. २. "क्रुधा" इति मूलपुस्तकपाठः. ३. "छ- 

रयिुं प्रपधाव्" इति मूरपुस्तक पठः, 



१६४ काव्यमाख । 

रन्ध्रे विदितवसतिः । नाभीरन्ध्रे नाभीकुहरे विषिता तां वसतिर्वास 
येन-स नामीरन्धरे विितवसतिः । अयमेवान्यत्र गमने हतुः 1 सपेकञ्च- 
कददनमपि भयावहम् । नाभी सपविरं हारं सर्पकञ्चुकं तद्वा परायनं 
युक्तमेवेलय्थः ॥ 

; यः कामकामर्विटुप्तविवेकनच्ुः 
खर्गापवग॑पुरमार्मभैवीक्षमाणः । 

ज्ञानाञ्जन प्रति निरादरतासुपेति 
भ्रातः पतिष्यति स भीमभवान्धक्रूपे ॥ ४४ ॥ 

यः पुरूषः ज्ञानाञ्जन ानमेवाञ्जनं भति निरादरतासुपैति निराद्रं करोति। 
कथंभूतो यः । कामकामरविटुक्तविवेकचक्चुः । कामः स्रः स एव कामो 
नेत्रोगस्तेन विलक्षं विवेक एव चक्षु स॒कामकामर्विदुप्तनिवेकचश्युः । 
अत एव स्वगौपवभेपुरमागे मवीक्षमाणः । स्वर्गो देवरोकोऽपवर्गो मोक्षः, 
तावैव पुरे नगरे तयोमाँ्मस्तमवीक्षमाणः अदकः एवंविधः स पुरूषः दे 

भ्रातः, भीमभवान्धक्पे । भीमो भयानकः भवः संसारः सर एव अन्ध 
कूपः तस्मिन्. पतिष्यति । यः कामकारोगग्रस्चक्चुरञ्जनं प्रलाद्रं न करोति 
सोऽन्धकूपे पतयेवेति ॥ 

मवारण्यं सुक्वा यदि जिगमिषु्क्तिनगरीं 
तदानीं मा काषीं्विषयविषब्रक्षेषु वसतिम् । 

यतरुछायाप्येषां प्रथयति महामोहमचिरा- 
दयं जन्तुयेखायद्मपि न गन्तुं प्रभवति ॥ ४५ ॥ 

डे पुमन् , भवारण्यं संसाराटवीं मुक्ध्वा यदि मुक्तिनगरीं शिवपुरी जिग- 

मिषुः गन्तमिच्छुरसि तदानीम् । विषयविषवृकषेष । विषया एव विषवक्षास्तेषु 

वसतिं र्विचंमाकार्षीःमु कुर्याः । यतो यस्मात् कारणात् एषां ब्रृक्षाणां 

छायापि महामोहं अचिरात् द्री घर प्रथयति विस्तारयति । विषयविषनरक्षच्छा- 

यास्पर्णेऽपि वेचिलयकारको भवतीदय्थः । अतः कारणात् अयं जन्तुः प्राणी 

१. “अवेक्ष्यमाणः" इति मूलपुस्तकपाठः 



श्रङ्गासैराग्यतरङ्गिणी । १६५ 

पदमपि पादमात्रमपि गन्तुं गमनाय न प्रभवति न समर्थो, भवति । यथा- 
रण्यं मुक्त्वा नगरीं गन्तुकामो नरो विषदब्क्षाधो वसन् मत्तो भवति तंदा 

पदुमात्रमपि न गन्तुं शक्रोति । षद्रत् संसारं मुक्त्वा सुक्तिमभिरषता पुसा 

विषयसेवायां मतिम कारयति ताप्पयेम् ॥ 

सोमपमा चार्यमभा च यत्न पुंसां तमःपङ्मपाकरोति । 
तदप्यशुणिचषदेरेे निश्यमनेऽनिरपेति नाशम् ॥ ५६५ 

सोमप्रभा चन्द्रकान्तिः च पुनः अयैनभा अर्यम्णः सूर्यस कान्तिः यद्युसां 

मनुष्याणां तमःपङ्कमन्ञानान्धकारसमूहं न॒ अपाकरोति न दूरीकरोति तदपि 

अन्तगतान्धकारमपि असुष्मिन्नुपदेशङेशोऽल्पोपदेश्े निशम्यमाने श्रूयमाणे 

सति अनिशं निरन्तरं नामेति नाशं प्रामोति । चन्दसूर्यप्रभयाह्ानान्धकारं 

दूरीकर्तुं न शक्यते । अनेनोपदेशेन अन्तमैतान्धकारोऽपि दूरीकर्तुं शक्यत 

इति । अतोऽस्यो्कृष्टत्वम् । अनर पये ग्रन्थकत्रौ सोमप्रभाचाये इति स्वनाम 

गोपितं चातुर्येणेति बोध्यम् ॥ 
संवत्स(च्छ)रदविपसुनीन्दु(१७८५)मितस्य मासे 

माभ ज्रयोद्रामिते दिवसे शमो च ! 
सर्पा तरी विरचिता सुखबोधिकाख्या , 

इङेषोघदुखरतरङ्किणिका सुशाखे ॥ 
आगरानाश्चि नगरे नन्दराङेन धीमता 1 

दानविकशारशिष्यानुरोधेन कपया गुरोः ॥ (युग्मम्) ` 
सोमप्रभाचा्य॑ृतिं सुदुर्गमां बिदृण्वता सखल्पधिया मयात्र यत् { 
न्यूनाधिकोषङ्गनमद्पबुद्धितः छृतं विरोध्य कृतिभिः ईपाल्भिः ॥ 

श्रीजिनभक्तिसुरीन्दरे गच्छसास्राज्ये बिभ्रति । 

अरोषमनुज्रन्दनतपादाम्धजद्वये ॥ 

इति सुखबोधिकानाश्चया। वृत्या समेता श्रीराताथेदृत्तिकारश्र, 

सोमप्रभाचार्यविरचिता शङ्गारवैराग्यषरङ्गिणी समासा । 

` ----- 
9. "समुपैति" इति मूलपुस्तकपाठः. २. “दतार्थिसोमपरभाचाय॑छृता" इति 

मूलपुस्तकपाठः, 



१६ काव्यमालख 1 

मंहाकविश्रीनारयणभटपाद् विरचित 

कोटिविरदम् । 

भङ्गया निजाङ्गकानामङ्गजमपि मानहीनमाकल्यम् | 
संगीतकेतुनामा घीमानासीद्टिजोत्तमः श्रीमान् ॥ १ ॥ 
“ कटाभिरपि पूर्णासा कुमुदामोदमावहन् । 
सतां प्रीतिकरः सोऽयं द्विजेन्द्रः ञुद्युमेतराम् ॥ २ ॥ 

तसिन्नेव समये 
संयेतभूमिः सुकुमारतायाः संगीतसाहित्यसरोभैराटी ॥ 
श्वङ्गाररुकष्मीरिव संभृताङ्गी श्ङ्गारटीलेति वभूव बाल ॥ ३ ॥ 

भधिककुतुकदात्री पद्यतां सा समेषा- 
ममृतकिरणरेखेवान्वहं वमाना । 

अभजत वयसस्तामद्युदारामवखा- 
मतुकितिमपदानं तन्वतीमङ्गयोने; ॥ % ॥ 

यथा यथा वक्षसि पक्ष्मशक्ष्याः कुचद्भयी व्ृद्धिमवाप त्याः । 

तथा तथावर्भत कामुकानां विरोकने कापि कुतृहल्श्रीः ॥ ५ ॥ 

घाकर्णयन्तावनयान्गुणौ धानात्रेव्यमानाननि शं जनये; । 
आकाह्वितान्योन्यविरोकनौ तावास्ताममन्दपरणयो युवानौ ॥ ६ ॥ 

१ कवेर्देसकालौ कान्यमाखाया प्कविरोऽदडके 'खादासुधाकरः ्रारम्भटिप्पणे 

दरश्न्यौ. ^कोटिविरदाख्योऽयं अन्थ उत्तरमल्बार(केररू)देशान्तवेर्तिकटथनद”- 

राजेन श्रीमदुदयवर्मणां कैरटीयलिपितो देवनागराक्षरर्विलिखूयासभ्य प्रेषित 

इति महदुपकृतं भूता केरटीयाः सदारिवश्चाल्िणस्वु ^कोषिविरदम्, 

इति ग्रन्थनाम वदन्ति, "कोडिभः्ब्दः केरलमापषायां नूतनवाचक्र इतन तदर्थं च. 

३. इषी, ४. (साखिलानां' इद्यपि पाठ 



कोटिविरहम् । १६७ 

हृदयगूढनिरूढमनोजयोरिति तयोर्थसतोः कुतुकर्योः । 
अमवदभ्युदयाय महो महाननतिदृरगते गिरिजाख्ये ॥ ७ ॥ 

आकस्पजारसविद्ोषमनोहरथीः 
साकं वयसनिवहैश् समानयेषैः | 

सोऽयं विवेश्च गिरिजामवनं विखसी 
तात्सवश्रियसदीक्षितुञुकात्मा ॥ ८ ॥ 

आकाह्धितार्थजननीममिवन्य गौरी- 
मारोकयन्नमिनवानयमसुनौ घुत्सवो)षान् । 

अन्यूनकोतुकमरेः सहितो वयसै- 
रध्यार्रोह रुकितामथ रतवेदीम् ॥ ९ ॥ 

आलीबृन्दैरधिकनिपुणैरात्मना निर्विरेषैः 
केठीरीरैः सततवश्गेराबरृता.च खकान्तैः । 

नानामूषामणिगणर्चा भासयन्ती दिगन्तं 
सा च प्रागादुदितद्कतुका दरषटमेवोत्सवं तम् ॥ १०॥ 

नत्वा देवीममिमतफरम्रापिदतुं मवानीं 
मुग्धाक्षी सा सह सहचरैः संचरम्ती सहैलम् । 

पराप्ता देवात्सपदि पुरतस्तस्य संगीतकेतो- 
रत्रानन्दपसरमपरां ८?) वेदिकीमास्रोह ॥ ११ ॥ 

निरोकयन्ती तमतीव कान्तं॒विलोचनासेचनकं युवानम् | 
सा कोऽयमित्यन्तरुदीतचिन्ता बाख क्षणं व्यकुख्तामवपि ॥ १२ ॥ 
स च तामवरोकयन्पेतामतिमात्रायतरोेचनामदूरे । 

हृदि केयमिति प्ररूढचिन्तः क्षणमासीव्पतिपत्तिमूढचेताः ॥ १३ ॥ 
स इति सेति च तौ परिगोधितो सवयसा शनकैः श्रवणान्तिके | 
अतनुतां परिरम्भणमन्चरेनेयनयोनवविभ्नमचश्चरेः ॥ १४ ॥ 



१६८ क्रव्यमादय ।. 

उद्धियमानपुखुकौ निरिल्प्रयोह- 
दाकम्रधर्मकणसुन्दरवक्रविम्बो । 

धन्याविमौ विगछितान्यसखौ युवाना- 
वन्योन्यदद्नमहोत्सवमन्वभूताम् ॥ १५ ॥ 

अल्यायतैर्मुणगणेर्निविडं निबद्धा- 
वाकरृष्यतामभिमुखौ तरसा विधाय । 

अव्याजविक्रमधनो विख्खस संध्ये) 
सव्यापसव्यमिषुमिर्विकिरन्मनोमूः ॥ १६॥ 

तदनु कतिपयानां नाडिकानां विरामे . 
विरतिमुपगतोऽमृदुससवश्चण्डिकायाः । 

विततकुतुकभाजोरेतयोर्नेत्रकोण- 
वयति्धररपन्पए तुर्य न् व्यरसीत् ! १७ ॥ 

अपयस्पु जनेषु तावनृप्ताववरूढौ गमनाय वेदिकाया; । 
मृदुह्ासघुषानुखिपतवक्रो मितमाप्रच्छय यथागतं प्रयातौ ॥ १८ ॥ 

किमपि किमपि सख्याः श्रोत्रमूठे वदन्ती 
वठितवदनमेनं वीक्षमाणा युवानम् । 

कृपरङृतविलम्बा कमिनी सा कर्थचि- 

ननिजनिख्यमयासीनिहुतानङ्गपीडा ॥ १९ ॥ 

सेयं सायं प्राप्य गेहं नताङ्गी, मेज तरपं कसिपतं तत्सखीमिः । 
अल्यारूढां चि्तजन्मन्यथां ताप्रधवश्रान्तिम्याजतो गूहमाना ॥ २० ॥ 

पदयन्ती ते हदि सुद्धतिनं निःश्वसन्ती घुदीषं 
नश्यद्धैयी नयनकमखदश्ुधारां किरन्ती । 

निस्सताङ्गी बिदक्ितिमनाः सायकेमींनकेतो- । 
,रखया सा समजनि .मनोमोहना सुग्धगात्री ॥ .२१.॥ 



कोरिविरहम् । १६९ 

विदितविगतिमहेः सा-सखीनां निकः 
सततमथ वचोभिः सम्यगाश्चास्माना.। 

कथमपि धृतञ्लोका वासरान्वत्सराभा- 
न्परिनितधृति निन्ये पञ्चषानच्िताङ्गी ॥ २२ ॥ 

स्फुटमिव कथयन्तीमन्तरुजम्भ्माणां 
कुुमविशिखपीडां मुग्धपातेः कक्षः । 

स च मधुरसुखीं तां वीक्षमाणः प्रयान्तीं 
युगपदभिहतोऽभूदायुधेरङ्योनेः ॥ २३ ॥ 

चतुरवचनमेदन्यज्ञितातीतघ्रत्ते- 
सतदनु सह वयस्थेरेष मन्दं जगाम । 

गरदतिगुरुकरैदयं गन्धमातङ्गमन्दं , 
गमनमनघगात्याधिन्तयन्नन्धचेताः ॥ २४ ॥ 

गत्वा गेहं प्रियसह चरैः साकमाखूढमूरं 
भारातङ्क मनसि संततं गूहमानोऽपि धीमान् । 

तामेवान्तस्तरनयनां कल्पयन्रल्पधेये 
क्षामक्षासः समजनि दिनैः पवभेरेप कामी ॥ २५ ॥ 
वक्तं तदुद्रतमनोहरमन्दहासं 

वक्षोरुदावपि च तौ कमवधमानो । . 
विस्तारितं जघनमिव्यनुवेष्टमस्य 

` .चित्तं कमेण तरुणीमयमेव जातम् ॥ २६-॥ 
तसिन्ननुक्षणमिति प्रविनम्भमाणे 

ˆ मारामये स तु कदाचिदुदारधामा । 

१, कामन्यधाम्. 
। 



१७० काव्यमाख । 

व्याजेन केनचिदनन्यगतिः खगेदा- 
देकः प्रियामबटलोकयिषुः प्रतसे ॥ २७ ॥ 

अंसे वहन्रधिककोमरमङ्गनानां 
चिह्ठीविखसचतुरं मधुरं चैरासम् । 

अध्वानमन्तिकचरं कथयन्नयक्र 
साहाय्यमस्य विदघे सहकारबाणः ॥ २८ ॥ 

स्ुरद्रागोन्मेषे चरमगिरिसौधाग्रवरूीं 
नमोमध्यादद्धा विडति नकिनीजीवितसमे । 

असावक्षीणश्रीरधिकटकिताज्गोऽपि शनकैः 

परपेदे प्रेयस्याः प्रकृतिरमणीयं निख्यनम् ॥ २९ ॥ 
तदनु मुदितचेताः प्राप्य वापीमदृूरे 

विमरसलिरूपुरस्पदोवीताध्वखेदः । 
अधथिकसुभगपतिः सेवितो बतपोतेः 

सकुतुकममिपेद् मन्दिरं सुन्दराङ्गयाः ॥ ३० ॥ 
आद्रण्वानामुरसिजभरोस्सेधमेकेन दोष्णा 

विन्यस्यन्तीं तदितरकरे वक्रमापाण्डुगण्डम् । 

अङ्के सख्या निदहितचरणामध्वनि न्यनेत्रा- 
मद्राक्षीत्ां मृदुनि तैम मुग्धगात्रीं शयानाम् ॥ ३१ ॥ 
तदनु मदनपीडां मानसे देहकान्त्या 

स्फुटमिव कल्यन्तीं प्रक्ष्य कान्तामदूरे । 
कुतुकमरमनोजातङ्कमिश्रीहृतासा 

दुतमभजत कामी वामनेत्रासकाशम् ॥ ३२ ॥ 

१. श्रभद्गमनोदरम्. २. धनुः. ३, कामः. ४, मन्दवायुभिः. ५. तल्पे, 
©$ 9 



कोटिविरहम् । ९७१ 

अभ्वथ्य॑मानमनिश्चं मनसा पुरसता- 

दभ्यागतं समवलोक्य युवानमेनम् । 
सा खागतोक्तिमकरोदमतद्रवाद्र- 

मन्दारकान्तिखदरीुद्धदा सितेन ॥ ३२ ॥ 
ततः श्रान्ते कान्ते सविधमुवि सख्या चतुरा 

समानीतं नव्यं त्रणकटमलकुर्गति रमेः। 
न्यषीदत्सा धारान्मितमधुरवाणीविर्तितै- 

हरन्ती तचेतो हरिणतरुणीमुगधनयना ॥ ३४ ॥ 
लपन्तावन्योन्यं किमपि समुदाचारसरसं 

दिशन्तौ ताम्बूलं परिमिटितकपूरशकसम् । 
वदन्तावाकाङ्कामधिकचुरैरक्षिवलनै- 

युवानौ तावासामुदयदधिकामोदसरसौ ॥ ३५ ॥ 
वाच्ात्रेण प्रतिष्ठाघुमप्रतिष्टाञ्ुमासना । 
कामिनी काकं प्राह यमिनीकायुकानना । ३६ ॥ 

यातप्रायमिदं दिनं कमलिनी दीनेयमारेक्यतां 
नीरन्धश्च पयोधरः स च शी दृरेऽधुना वर्तते । 

विप्रागारमिदं तटकप्तविधे खायत्तमेतच ते 
गेहं तसक्षपय क्षपामिह महान्कर्यातिपातौ च चेत् ॥२५७ 

अध्वा निर्मरु एव नापि सहसा संवर्धते वा तमो 
बियन्ते च निकेतनानि सुददामृद्धानि मध्येपथम् । 

मुग्ापाङ्गि पैयोधरः परमसौ सं्यप्ामे साप्रतं ` 
प्रयानोघमसुन्रमर््रिगरद्धासे स्णद्धयेव मे ॥ ३८ ॥ 

१, आरात्समीपे सा च न्यषीदत्. २. चन्द्रानना. ३. स्तनो मेषश्च. - 
४. परिगसतूदारः; (पक्षे) परिगक्त्-यारेः. 



१७ काव्यमाख । 

चदतोरिति सुग्धदहासमाध्वमिधुरं व्यञ्जितमञ्चरागबन्धम् । 
अरणं तंरणेरवाप विम्बं वरुणाश्चातरुणीवतसभावम् ॥ ३९. ॥ 

अथ स विहितसंध्यावन्दना्यः समीपे 
: कथितधरणिदेवस्याख्ये तन्नियोगात् । 

सकुतुकरुचि मुक्त्वा खादु संपत्नमन्न 

त्वरितसुपजगाम प्रेयसीवासगेदम् ॥ ४० ॥ 

खातानुिप्ततनुरागमनं तदीयं 
सा च प्रगाटकुतुका परिपाख्यन्ती । 

सुग्पेक्षणा निजमसेवत वासगेहं 

मुद्रादरिद्रमदनदयुति सुग्धगात्री ॥ ४१ ॥ 
उनिद्रकान्तिर्हरीमहनीयगात्री 

संनाहिनीं सैरतिजायुधसंप्रहरि । 
तां पर्यतः क्षितिषुरस्य समुजनुम्भे 

पूवाधिका मनसि कापि कुतूहर्श्रीः ॥ ४२ ॥ 
-तस्पोपन्ते तदनु च मिथः संनिविष्टौ दिशन्तो 

कपूरखामिरुनसुमगां शुभ्रताम्बूखवीरीम् । 
सख्या साकं चतुरवचसा सूचितान्योन्यमाचे- 

वक्राखपैः कमपि समयं यापयांचक्रतुसो ॥ ४३ ॥ 
परयन्ती पुनरनयोरिञ्चितभेदैरनङ्गपरिपीडाम् । 
वातिचिरादतिनिपुणा नाटितनिद्रागमा सखी निरगत्॥४४॥ 

वहिः सट्पं तल्पं तदनु स तया दीपकरया 
समादिष्टं मेजे मदनपरिदूनेन वपुष। । 

५ सूर्यस्य. २. पश्चिमा दिक. ३. मदनयुद्धे संनद्धाम्. 



कोरिविरहम् । १७३ 

इदा तु मरतयग्र परसवशरकेटीिगृह गतं 
तदीयप्रसयन्तं परिदसितपरवन्ुसुषमम् ॥ ४५ ॥ 

तदनु शञिगुखी सा प्राप्य शय्यानिकरेतं 

निजममजत तत्पं निर्मरानङ्गपीडा । 
किमपि जनितकम्पेरङ्कैभृज्लमास- 

, वचन८चरण)चकितमष्टीवद्रीतुल्यकुस्ैः ॥ ४६ ॥' 
मनसा सदशानुरागभाजौ सुुरुयुक्तपरस्पराभिसारो । 
अवमानभयेन जातचिन्ताववरन्तौ वपुषा च तावभूताम् ॥ ४७ }} 

तद्पादनद्परसमुचलितोऽथ तत्वा- 
पुष्पायुधेन बलिना परिणु्यमानः । 

सोऽयं भिवेक्च शनकैः संफरेक्षणायाः 
शय्यागृहं श्षमितकल्पमणिप्रदीपम् ॥ ४८ ॥ 

वद्धोचमा तदभिसारविधौ विसो 
तत्तां मदनतापमपारयन्तीं । 

"मुग्धा विहाय शयनं खययुत्थिता च 

. न्यस्तं च तेन विवरे कुचयोः कराजम् ॥ ४९ ॥ 
पुरुकिंततनुवदह्ी सा ततः प्रीतिवेगा- 

नमृदुख्मुजरतास्यां गादमालिङ्गय कान्तम् । 
अपिककुतुकमारादानमस्या दसीयं 

वदनमधरनिम्बं चुम्बति स प्रकामम् ॥ ५० + 

अनुदिवसमयोगे चेतसा काते य- 
यदपि मरदननान्चा 'देशिकेनोपदिष्टम् । 

१. कामः. २. मीनल्ेचनायाः. ३. एतदीयम्. ४. गुरुणा, 



काव्यमार 1 

स्फुरितमभवदन्तर्यसदासवे च यूनोः 
सुरतमननुमूतं ` सेवभूवाभिरामम् ॥ ५१ ॥ 

मिथुनमिदमुदारखेदटेशानुविद्धं 
पुरक गलिते" पुष्यदानन्दभारम् । 

हटमभजत जाग्रत्खम्रयोर्मध्यसंसथां 
मदनरसससुस्थामद्युदारामवसथाम् ॥ ५२ ॥ 

अथ सुरतबिरामे बिस्प्रतान्योन्यभेद् 
कृतघनपरिरम्भं कोमखभ्यां कराभ्याम् (भुजाभ्याम् ) । 

मिलितवदनविम्बं मिधरितोरप्रकाण्डं 
स॒यनमभजतां तै श्रान्तिमाजैौ' युवान ॥ ५३ ॥ 

नाराचचाण(पात)परूषे चरणायुधानां 
नादे. ततः सरति कर्णयुगान्तरालम् । 

गाटं कुचान्तरर्गुतं परिरभ्य कान्तं 
वान्ताश्चचिन्दु कमनी वचनं वभाषे ॥ ५४ ॥ 

आवाल्यादपि कान्त क्णविवरं प्रातिस्खदीयैगुगे- 
रासक्तं त्वयि मानसं द्विगुणितं जातं त्वदालोकनात् । 

श्रा्तोऽखय पुनमदीयसुद्ृतेसतन्मामनन्याश्रयां 
त्यक्त्वाचेव न याहि पादि मदनातङ्केन दूनामिमाम् ॥५५॥ 

तन्व्या तया निगदित त शरण्वन्कणामूतं वचः । 
परत्युवाच प्रसन्नासा स कामी वामलोचनाम् ॥ ५९ ॥ 
अस्यथनीयमतिरगजुषा मया य- 

न्सुभ्ये त्वयेव गदितं तदिदं तथापि । 

१. तस्मिन्कटि.. २. नायिका. 



कोरितिरहम् । श्रथ 

एतावदद्य कथयामि रपे कुचाभ्या- 
साभ्यामसुं जनमवेहि तवेव दासम् ॥ ५७ ॥ 

इति तसमयोऽसर कस्यमुस्थाय गला 

द्विजवरगरृहमारादापमगेदोपमानम् । 

-विहितसकल्कृतयो , मृष्टमाखाच चान्न 
सपदि स॒दितचेताः प्राप कान्तानिकेतम् ॥ ५८ ॥ 

सा च स्रानायखिरुमविरम्बेन निर्वर्यं कृत्यं 
पद्युः प्रत्यागमनपदवीदन्तेत्रारविन्दा । 

भूयोमूयः किमृपि रजनीढृच्तमेव सरन्ती 
पुष्पामोदाद्पुलकिततनुः सैरमसखादलिन्दे ॥ ५९. ॥ 

आयातेन समं प्रियेण सुसुखी सा प्राप्य वासाख्यं 
खच्छप्रच्छदभाजि केङितिलिमे तन्वी शयाना सुखम् । 

अन्यूनपणयप्रवाहसुमगेराकाह्ितैश्वेतसा 
तेलेभ्ममिरन्मिषत्परिमेरहाय निन्ये दिनम् ॥ ६० ॥ 
क्षणादस्तं याते दिनङृति शनैवाति पवने 

. समादायामोदं दरदलितजातीसुमनसाम् । 
संमाख्टे चेन्दौ गगनममृतसखन्दिकिरणे 

सरोन्मादविगादधिकविवद्ौ तावभवताम् ॥ ६१ ॥ 
गतनिजपरभावं गादगादप्रहारं 

मणितमरितगेहं म भूाविरावम् | 

सुरतमधिकमासीदुद्धतं चित्रङ ~ 
सति मदनविखसे कामिनां का व्यवसा ॥ ६२ ॥ 

समदिवसनिक्लीथं कीडतोरेवमेव 
क्षणवदविदितांशा वत्सराः केऽपि याताः ! 



१७६ ` कान्यमाला । 

न च सुर्तुखे .तौ वीततृष्णावभूतां 
न खु विषयसङ्गः रीरुनेनैति शान्तिम् ॥ ६३ ॥ 

इत्थं निवसतोः चरं नियं प्रसयग्रयोखयोः । 
कदाचिस्खगृहं थाता वयस्या कार्यगोखात् 1 ६४ ॥ 

शाय्योस्थायमथेकदा प्रियतमे याते प्रमातागमे 
निद्रारोषनिमीङिताक्षिकमलख तन्वी शयाना क्षणम् । 

दवारं खट दैवदुर्विरसितं खमरं खयं सा विरो- 
क्यान्यासङ्गिनमात्मवछभमतिक्रद्धा विबुद्धाभवत् ॥ ६५ ॥ 

निद्राविरामसमयेऽपि रषा स्फुरन्त्या । 
सुद्रादरिद्रतरया परिधृत्तचेताः । 

खम्रानुमूतमपि वस्तु तदसतयेर्या 
तन्वी चिराय परमार्थतयेव मेने ॥ ६६ ॥ 

सा भामिनी परृषरोषनिवीतचित्ता 
नेवोचचार दायनादतिदूयमाना । 

कषोमोपघानममरं नयनान्तवान्तै- 
रातन्वती मलिनिमश्रुभिरञ्जनाक्तैः ॥ ६७ ॥ 

यथापुरसुपयितः स तु विखोकयन्परयसीं 
विकारमयथापुरं विधृतमानमासेदुषीम् । 

विषादभरविहुखः कि रिति चिन्तयन्नन्धधी- 
रुवाच कलितादरं -सरसया गिरा सान्तयन् ॥ ६८ ॥ 

, किमेतदयि वह्मे"कथय किं न जानासि मा- 
मसं तव पदाश्र्यं किमिति मानमारम्बसे । 

१. प्रय नरूतनयोः. 



कोटिविरहम् । १७७ 

अर्कारणसमुद्रमामपनयाश्यु दूरे रुषं 
:िप्रादभरिताकये मयि विधेहि. दासे दयाम् ॥ ६९ ॥ 
गकलितिचिङुरबन्धं गण्डसंसक्तवाप्पं 

विचरदधरबिम्बं वि-छथन्मुग्पगात्रम् । 
शयनमिदमकाण्ड व्यायतश्वासवातं, 

चकितयति मदीयं चण्डि चेतः प्रकामम् ॥ ७० ४ ' 
सुश्च मानमेनिदानमिदानीमच्चिताक्षि हृदि संचिनु मोदम् । 
सिच्च वाञ्मययुधामिरधीरं पञ्चसायक्हतं जनमेनम् ॥ ७१ ॥ 

इति विविधतराभिः सान्त्यमानापि वाभ्मिः 
भ्रतिवचनमुदश्चुः सा यदा न न्यगादीत् } 

अधिकुचतटमस्याः कातराक्ष्यालदासौ 
खदु निजकरपदां न्यस्तवानस्तयेर्थम् ॥ ५२ ॥ 

कितव शठ किमेतन्मा स्परोत्यात्तमावा 
निजकुचयुगमध्यन्यसमुत्सायं हसतम् । 

तरुणमरूणिताभ्यामश्रुपूणान्तराभ्यां  , 
नयनसरसिजाभ्यां वीक्ष्य रूक्षं बमामे ॥ ७२ ॥ 

अपसर शटबुद्धे मामकीनान्निकेता- 
दर्मतिनयवाचां विस्तरः छत्रिभेसते । 

ऋलुमतिरहमेवं व्वय्युपाखूढराग्रा 
्ुवमैवमतिपात्रं हन्त जात जनानाम् ॥ ७४ ॥ 
तामेव नूतनी याहि किं मया चतयामया | 
सति सूने 'दरो्ुष्ठे कख ईृन्तश्ये स्परहा ॥ ७५ ॥ 

१, निष्कारणम्. २. अवमानभाजनम्. ३. भुकप्रायया, ४. रिथिख्बन्धने, 
भ्लान इति यावत्, 

॥ हि, पच छ 



१२७८ काव्यमाख । 

का सा कामिनि कथ्यतां तव सदा या मानसे वर्तते 
सा चेचण्डि.....--.त्ममेव समये यातं तदैतहुते । 

जयाप्येवमिदं शपे चरणयोरष्टे विवादररं 
खः कि न्वयमम्बुजाक्षि सकर खमरोपमं दश्यते ॥ ७६ ॥ 

परिचयवशादस्या रागः छथः किमु सांप्रतं 
धृत्रुचिरमूदन्यस्िन्वा न पेद नवे जने । 

किसु तमुपमोगेोद्रेकान्मे गतं. किमु शन्यतां (2) 
न. पुनरधुना मानखानं सनागप्रि रक्षये ॥ ७७ |. 

गतथृतिरिति ततत्तकबन्कर्करोन 
सरपरिभवद्ोकेनाकुठी भूतचेताः । 

क्षणमथ धृतमौनं यलसंस्तम्मितासं 
नतवदनमतिषटत्संनिभौ संनता्ञवाः ॥ ७८८ ॥ 

तथा बिषीदन्तमनन्यसंश्रयं न रिंचिदेषा निजगाद भामिनीः। 
अतिप्रमाणारूणितेन केवरं दिधक्षतीवैक्षत च्ुषा रषा ॥ ७९ ॥ 

जरोपितागस्भनागसि मय्यकसा- 
न्मानोद्धूरामनुनयोक्तिभिरप्यसाध्याम् । 

एनां त्यजाम्यहमिति क्षणजातबुद्धिः 
कध्य्नसौ इतघनश्सितं प्रतखें ॥ ८० ॥ 

अथ विकम्न्य विरम्न्य सनः "शनैः प्रियतमानुगतिं पतिषारुयन् । 
द : परिगर्हयननिज्मवाप चिरेण निकेतनम् ॥ «१ ॥ 

छैविदितनिखिसात्मीयचसरिते- 
सन्गेहे साकं सुमघुरवचोभिः सहचरैः । 

१. निरपराधे मयि समारोपितापराधाम् . 



कोरिविरहम् । १७५९. 

सरन्मानाक्रान्तां मनसि दयितामेव सततं 
कथवन्धेस्तस्याः कथमपि स कारं क्षपितवान् ॥ ८२ 

निर्धूतभै्वविभवे हदि नित्यमर्थं 
निष्यायतः प्रियतमां प्रतिपत्देन्यम् । 

अद्थीयसेव समयेन ससुज्नुम्भे 
पष्पायुधार्विरतिमात्रमसद्चतापा ॥ ८२ ॥ 

उरसि निदितं युक्तादारं क्षिषनहिशङ्कया 

मरखयजरसं मन्वानोऽन्त्महाविषसोदरम् । 

चयुषि सदर जारेदो हिमपम्बुनिषेचमै 
शिवशिव बभूवाये सायं क्रमाखुद््दामसो ॥ ८४ ॥ 

गसिष्याम्येवाहं गतदुरभिमानः परिसरं 
प्रियाया दीदी मां पुनरपहसेयुर्मनु अनाः । 

कथं वा सोढन्यो मदनपरितापः सितमिदं 

न सा द्रष्टव्या मे स्फुरति हृदये सेव तरुणी ॥ ८५ ॥ 

इति बहुविधविकरपदोपिरूढे कान्ते सा तु-- 
याते च कोपविवद्चे दयिते खगेहा- 

चातते च चेत्तसि मनागयुतापलेदो । ` 
सा मामिनी तदैनुनीतिधृतामहापि 

सौभाम्यलोमचकिता न चचार त्यात् ॥ ८६ ॥ 
उत्थाय सेययदितस्मृतिरुत्यलय 

तस्पादनल्पतरसाध्वसनुयमाना । 
मत्वा बहिसमनिरीक्ष्य युवानमारा- 

दुदधेश्योकविवश्चीकृतमानसाम्त् ॥ ८७ ॥ 

१, अनुनीतिर्खनयः, 
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१८० काव्यमाख । 

अपइयन्ती कान्तं किमिदमिति चिन्तापरवद्ा 
विनिन्दन्तीं दैवं सुहुरधिकदूनेन मनसा । 

क्षिपन्ती वाष्पाम्भःप्रसरकटषे दिश्चु नयने 
क्षणं तखौ तन्वी कुचनिहितबाहासरसिजा ॥ ८८ ४ 

खित्वा किंचन वश्चितास्मि विधिनेैद्युत्कम्पमानान्तरां 
पश्यन्ती बजतः पदानि कमितुसन्वी वहिः प्राङ्गणे । 

भूयः खीयसुपेत्य वासभवनं मानसरार्तित्रपा- 
रोकव्याकुलिता पपात शयने ख्लैव मह्ीरुता ॥ ८९ ॥ 
इतः भाड्व्यूढाः प्रणयपरिपादीसुरमिल 

रहः करीडासासताः प्रियदयित यचिस्मृत्य हृदये । 
इदानीं मामीषतकरुहकटषीभूतहदया- 

मनाण्रच्छयाकोण्डे यदसि चलितस्तक्कियुचितम् ॥ ९० 
यनिमिततं परित्यक्ता पूवं प्राणसमा मया । 
तनिमित्तं परित्याज्याः पाणाश्चाय न संशयः ॥ ९१ ॥ 
तत्तच्चिन्ता्बरृहदयां श्रान्तगात्रीं शयानां 

तन्वीमित्थं तपनकिरणाटीढवहीसकुच्याम् | 
पराप्ता दैवास्सपदि सविधं तत्सखी जातखेदा 

श्नोतन्माटी (१) सरसवचना सान्त्वपूर्वं बभा ॥ ९२ 
प्रियसखि वदनं ते किं गलद्ाष्पमेत- 

द्रहति तदिनपिक्तेनाम्ुजेनाच मेत्रीम् । 
अयि कथय निदानं संविभक्तं हि दुःखं 

नलु मवति जनानां सद्यपीडातिरेकम् ॥ ९२ ॥ 
४ 

१, करकमल्य. बादारब्दस्तु भुजावाचक एव प्रसिद्धः. 
॥ 



कोटिविरहम् । १८१ 

क ते यातः प्रेयान्परहसितदिमांश्यं कुखदिनीं 
गतच्छाया भूयस्तनुरनुकरोतीयमधुना । 

इचा दीनो मौनं मजति च निकामं परिजनः 

किमेतन्नो जाने वद ससि बयस्ासि नय ते ॥ ९४ || 
इति पृष्टा तया तन्वी कृत्वा निःधसितं रनः । 

. आदितो दुरवखां तामातुरा संन्यवेदयत् ॥ ९५ ॥ 
श्चुत्वा वृत्तसुवाच सा च युवयोरसिन्नवखान्तरे 

नागः किंचन विते हतविधेरेतद्विखसान्तरम् । 
आयासत्यचिरात्तथापि दयितस्त्वत्संनिधिं सिन्नषीः 

सोभाग्य तव ताद प्रणयिता तस्यापि तादग्विधा ॥९६॥ 
{रहानलेन तव मानसं यथा प्रियमानसं च परितप्यते शरुवम् । 
वयोः परप्परविमेखना ततः सुकरा भवेत्सुरमिवाणरिष्पिनः ॥९७॥ 

सततमिति वचोभिः किग्धया केकिसिछ्या 
विदितददयपीडोदन्तया सान्त्यमाना । 

समपिकपरितापक्षीयमाणाङ्गवह्टी 

समयमनयदेषा संसरन्ती तमेव ॥ ९८ ॥ 
इत्थं देवादधिगतवतोरप्रियं गिप्रयोगं 

रोषप्रमव्यतिकरजुषोः सीदतोजीतखेदम् । 
यूनोरासीत्सपदि पुरतो रिमनेद मनेदा 

मानन्याधिक्षपणनिपुणः कामिनीकारकानाम् ॥.&.2 ॥ 
चातकीमनसि मोदमावहन्केतकीढुखुमसोरभं बहन् । 
धूतनुतनधनः समाययौ शरूतसायकसखा समीरणः ॥ १९० ॥ 
१, न अपराः. २. मदनरिसिपिनः, ३, प्रा्दसमयः. ४. कामदेवसुहव्. ' 



१८२; काव्यमाख । 

सह मदनधनुर्ज्यानिःखनेनोजनुम्भे 
वियति विततिभाजामारवो नीरदानाम् । 

अपतदवनिष्ष्ठे नूतना तोयधारा 
सदे च विरहमाजां विश्येरश्पूरः ॥ १०१ ॥ 

इत्थं पत्ते समये घनानामुदरेखदूरितसूनरेणुः । 
उच्छरनमानं मिथुनं तदुचेरुचाटयामास मनोजमत्री ॥ १०२ ॥ 

विरहमसहमानै वीतनिःशेषमानौ 
तदनु रहसि दीनौ नुयमानौ सरेण । 

निविडतमसि घोरे जुम्भमाणे निशीये 
निजनिजनिख्यात्तौ निःखतो निःसदायो ॥ १०३ ॥ 

श्ष्वन्तो श्रुतिकट निःखनं घनानां पन्थानं पदयुगठेन वीक्षमाणौ ! 

र्वाणौ हदि च मनोरथाननेकान्दर्वारखरविवशो विचेरतुसौ ॥१०४॥ 
लिग्धर्यामैसमाङेरविरस्दलसंघातनीरन्भरासै- । 

रारन्त श्रान्तभूङ्गीकुरुविततगरुन्मण्डलीमण्डितान्ते । 
स्फरायद्वोरान्धकारखगितदिशि निश्ीथान्तरे तत्र कुत्रा- 

प्यारामे मारपीडाभरपरिट्कितिरङ्गकैः संगतौ तो ॥ १०५ ॥ 
जबद्धमानौ निभृतं चरन्तावा[कस्ि]कस्परैविकम्पिताज्ञो । 
अआवेदयामास परस्परं तावानन्दचन्द्रः खयमभ्युदञ्चन्॥ १०६ ॥ 

आमसाङ्गममन्दरागमधुरं तावाशिवन्ताघुभा- 

वसाम्भोविसरतीर | रिसिरेरासिच्यमानाज्गक । 
-आमोदादगरद्विरावभिनवीभूताविवा्युद्षुफा- 

वानन्दामृतवारिधावकुरुतामग्याजमामन्ननम् ॥११७॥ 
इवि महाकनिश्रीनारायणमहपादषिरवितं कोटिनिरहम् । 



सहदयरीटा । १८३ 

श्रीराजानकरुग्यकम्रणीता . 

सहृदयलीला । 

श्रीमताञ्चकर्षपरिज्ानदेदश्येन सहृदयत्वान्नागरिकतासिद्धिः ॥ 
भ > भ् 

युवत्यादीनायुककर्षो देहे गुणारंकारजी वितपरिकरेभ्यः ॥ तत्र सोधा- 
विधायिनो धमी गुणाः ॥ 

सूपं वर्णः प्रभा राग आभिजालयं विलासिता । 
लावण्यं रक्षणं छाया सौभाग्यं वेत्यमी गुणाः ॥ 

अवयवानां रेखास्पाष्टयं रूपम् ॥ गोरतादिधर्मविरोपो वर्णै; ॥ 
कौचकाच्यरूपा रविवक्रान्तिः प्रभा ॥ नेरगिकसेरत्वयुखपसादादिः 
सर्वेषामेव च्वन्धको धर्मों रागः ॥ कुुमघर्मा मार्दवादि्सर्नादि- 
रूपः स्पदचविरोषः पेशरतास्य आभिजात्यम् ॥ अङ्गोपाङ्गानां यौव- 
नेद्धेदी मन्मथवासनाप्रयुक्तः कटाक्षादिवद्विरमाख्यशवष्टाविरोषो वि- 

१. उद्भुटविवेकाख्यमरन्थप्रणेतृराजानकतिल्कस्नू. रुवकापरनामा राजानक- 

रुप्यकः कदमीरेषु लिसाब्दीयद्वादचञश्ातकपूवोधे मायीत्. अयमेव मङ्खकविना 

आकृण्ठ्चरितस्यान्तिमे सर्गे खगुरत्वैन वर्णितः. अद्यावधि ज्ञाता एतत्मणीता 

अन्थास्सेते-(१) अटंकारसर्वश्ठम् , (२) अलंकारानुसारिणीनाम्री जहणकविभ्र- 
गीतसोमपालविलसकान्यसख टीका, (३) कान्यभ्रकादसंकेतः, (४) श्रीकष्ठस्तवः, 

५) सहदयलीला, (६) साहियमीमांसा, (७) दषैचरितवार्तिकम्, इति सप्त, 
एतेषु सहदयलीखयाः पुस्तकद्यं भाण्डारकरोपाह्श्रीमद्रामङृष्णनामयालिमिः प~ 
प्डितघुरीणेः वपतनसवय भ्यं प्रहितम्,. तत्रैकं नागराक्षर- 
-ठिखितं पञ्चत्रयात्मकं नाति्चद्धं नवीनं क-्चिहितम्. अपरं शारदाक्षरन्न्खितमल- 

कारजेखरेण सह संबद्धं प्रायः खुद्ध प्राचीनं पच्च्र॑यात्मकं ख-चि हितम्. पुस्तक 
द्वयमपि कद्मीरङिखितमसि. तदाधारेगेतन्मुद्रणमारभ्यते. पागन्तराणि चाच 
ङेखकृतं अमादमपदायैव गृहीतानि सन्वीति ज्ञेयम्. २. देदगणा-* इषि 
-र-पाठः, ३. काचकच्य' इति ख-पाठः, ४, नैसर्िंकः इति ख पाठः. ` 
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रसिता ॥ तरङ्गिद्रयसमभावाप्यायिनेत्रपेयव्यापिक्तिग्धमधुर इव पीति- 
म्ठ््पैकसार इव पूरणेन्दुवदाह्यादको धर्मः संखानसुश्धिमव्यङ्गयो 
छवण्यम् ॥ अङ्गोपाङ्गानामसाधारणसोभापरारस्त्यहेतुरौ चित्यात्मा स~ 
यी धर्मौ रक्षणम् ॥ तस्य॒ युक्तममाणतादोषस्यरकिखवक्रनियतटो- 
माङ्गसु्िष्टसंधानतानाहपरिणाहोचित्यचक्रपयादिलेखाङ्कनायोगेभ्यः प्र- 

सिद्धागपूणतादोपवेकस्यपर्मौन्दर्भर॑माणो चिव्येलोकाप्रसिद्धवििशङ्ग- 
योगास्याः कमेण षद्धदाः ॥ अग्राम्यतया वक्रिमत्वस्यापिनी ताम्बू- 
रपरिधाननृत्तमणितिगमनादिखानकेषु सृ्मा भङ्दिछाया ॥ स्फुर- 
छक्यपमोगपरिमखादिगम्योऽन्तःसारो रञ्जकतया वद्षीकर्ता सदय 
संबेयधर्ममेदश्च सौभाग्यम् ॥ तत्राय सरमदपुरुकादयो भेदाः 1 
अन्ते तु मणितरपरषरिमोगाधरालादसौरमादिभि्युगपद्रसवत््वासै- 
ञेन्द्ियसुखरभः ॥ 

इति श्रीराजानकरूय्यकविरवितायां सद्दयरीरायां गुणोष्धेखः प्रथमः + 

रलं हेमा माल्यं मण्डनद्रन्ययोजने । 
ग्रकीणं चेत्यरुकाराः सप्रेवेते मया मता; ॥ 

तत्र॒वृज्नसुक्तापदरागमरकतेन्द्रनीख्ेदूयंपुष्परागर्करकेतनर्ुक- 
-_----------(----------- 

१, श्रमाणौचियाष्या लोकापरसिद्धा विरिष्टा-" इति क-पाठटः, २.छयास- 
ररक्ष्मीः' इति क-पाठः, ३.८उपभो {परिगम्योऽन्तस्मारो रजक इति कपाटः. 
४. "पणेगधाराकुखुमसीरभादिभि-' इति क-पाठः. ५५. “पकेन्दियी" इति 
ख-पाठः. ६. "कर्केतक' इति ख-पुस्तके, “कत्केतनः इति च क-पुस्तके पाठ; 
७. (पुलकः प्रस्तरमेदेः इति मेदिनी. रुधिराख्यो मणिमेदः. तल्लक्षणं गरड 
पुराणेऽ्टसपततिमितेऽध्याये ग्यम्. मीष्ममपि रन्मेदः. “भीष्मरन्रम्, दिमा- 
खयोत्तरदेशजतिञ्चङ्धवणै्स्तरविशेषेः इति रब्दार्थचिन्तामणिः. व्वजेन्दनीरुमरः 
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रुधिराक्षमीष्मस्फरिकप्रवाटरूपाणि ज्ञयोदश रतानि ॥ हेम नव 
धा । जाम्बूनदशातकोम्महारकवैणवग्ङ्गीश्चक्तिजजातरूपरसवि क्रर्ः 
रोद्रतमेदात् ॥ चतुधी रलहेममयः } अवेध्यनिबन्धनीयपरक्षेप्या 
रोप्यभेदैत् ॥ तत्र ताडीकुण्डश्रवणवाछिकादिरावेध्यः । अङ्गदश्रो> 
णीसूत्रमूर्धमणिशिखाददिकादिर्निबन्धनीयः । उरभिकाकटकमज्ञीरस- 
दाः प्रकषप्युः | प्रोरम्बमालिकाहारनक्षत्रमारप्रभृतिरारोप्यः ॥ च॑तु- 

शटुकमयः 1 त्वक्फलक्रिमिरोमजत्वात्कमेण क्षोमकार्पासकोरोयराङ्क 
वादिभेर्दीत् | पुनखिधा । निबन्धनीयप्क्षेप्यारोप्यवैचित्रयात् ॥ तत्र 
निबन्धनीयः शिरःशाटकजघनवसनादिः । प्रक्षेप्यः क्चुलिकादिः । 
आरोप्य उत्तरीयपरादिः ॥ सर्वस्यासखानेकविधत्वं वर्णविच्छित्तिना- 
नातात् ॥ ग्रथिताग्रथितवंशाद्िविधः सन्रष्टधा माल्यमयः ॥ वेष्टि- 
तविततसंधीयग्रन्थिमदवलम्बरुक्तकमञ्चरी सवकरक्षणमाल्यभेदेन 1 

सरोद्र्तितं वेष्टितम् । पावते विस्तारितं विततम् । बहुभिः पुष्पैः 
समूहेन रचितं सं्ीँव्यम् । अन्तरान्तरा विमं अन्थिमत् । सष्टोभ्मि- 
तमवलम्बम् ! केवर सुक्तकः । अनेकपुष्पमयी रता मञ्जरी । कुघु- 
~ ---_--_-_______

___~__-_-____~_
~_ ~~

~“ 

---- 

कतककैतनपश्ररागरूधिराख्यः । वैदू्यपुलकविषमकराजमणिरफरिकशधिकान्ताः॥* 
इति रलगणनायां व्राहमिदिरः (बृहत्संदिता ८०।४ } विषसकः शयसय स्थने 
विमलकः” इति पाठः क्वचि द्यते, (भीष्मकः &ति पाठोऽपि संभाव्यते. 

१. "निद्मरूपाणि इति कपाटः, २.५ जातसय इति कपाटः. ३. भे- 
देन इति ख-पाटः. ४, ' ताड" इति क-पुस्तके नासि. ५. श्रलम्ब" इरिन्द-पाटः. 
६. “मेदः” इति क-पाढः. ५. रोप्यमेदात्" दति क-पाठः. ८. (्तत्र' इति 
शख-पुस्तफे नासि, ९. "वश्ा्पुनर्दिविधः' इति कपा संघाः इति 
-ख-पाठः. ११. "तत्र" इति खपुखके नासि, १२. 'संघालयम्” इति ख-पाठः* 
"१३. शप्रन्थिमद्धिषमम् इति कपाटः 
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मगुधच्छं सबकः ॥ तस्यवेध्यादयोऽपि चत्वारो भेदाः ॥ कस्तुरी 
कः्मचन्दनक॑षूरागुरकुखकदन्तसमपटवाससहकारतैरताम्बूलारक्तका- 
नगोरोचनादिनि्े्तो मण्डनद्रन्यमयः ॥ भ्रूषटनाखकरचनाधम्मि- 
बन्धादिर्योजनामयः ॥ द्विधा प्रकी्णेमयः ॥ जन्यनिवेद्यमेदेन ॥ श्रः 
मजठमघुमदादिर्जन्यः ॥ दर्वाशोकपटछवयवाङ्कररजतत्रुशङ्कताख्दल्द्+ 
न्तपत्रिकामृणारवर्यकरक्रीडनकादिनिवेर्यः ॥ एतत्समवायो वेषः ॥ 
स च देश्चकाल्परकृत्यवखासात्मयेन । एतेषां विच्छित्त्या यथाखान- 
निवेशनपरभागकरामाद्रामणीयकबृद्धिः ॥ 
ईति श्रीराजानकरययकनिरचितायां सहृदयङीलखायामरुकारोष्धेखो दवितीयः । 

. चओोमाया अनुप्राणकं यौवनाख्यं जीवितम् ॥ बीर्यानन्तरं ग~ 
त्राणां वैपुल्यसोष्ठवनिभक्तताविधायी स्फुटितदाडिमोपमः सरवसति- 
रवखाभेदो योवनम्॥ तस्य वयःसंधिरारम्मः ॥ मध्यं तु भरौटि- 
कारः ॥ प्रथमे धम्मिह्रचनालकमङ्गनीवीनहनदन्तपरिकर्मपरिष्क- 
रणदर्पगेक्षणपुष्पो्यमाल्योम्भनजखक्रीडायूताश्टीरुच्छेकमणित्यनिमि- 
तकजानुमावश्वङ्गारशिक्षादय जावर्तमानाश्वष्ठाः ॥ अन्ये तु श्रक्गारा- 
सुभावतारतम्यं प्रेयः ॥ 
ईति श्रीराजानकरुययकविरचितायां सहृदयलीखायां जीवितोद्धेखस्वृतीयः । 

। + 
, १. "ऊ-पूरागुरुपरवास' इति क-पाठः. २. "दाः" इति पुखकददयेऽपि 
३. इति सहृदय- इति क-पाठः; “सहदय- इति ख-पाठः. श्रीराजानक~ 

इत्यादि पुस्तकद्रयेऽपि नासि. ४. "वास्यान्तरं' इति ख-पाठः. ५. विघायी 
सदस्फुटो दाडिमोपमः" इति - कपाटः, ६. अव्रापि पूवटिखसमापिवदेव 

“पुस्तकद्वये वर्तते. 
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शोभाया आरादुपकारकव्वाद्वयल्ञकः परिकरः ॥ तल ॒चेतनाचे- 

तनयोः खाणुचर्योः प्रयेकं शि्टसंनिदितभात्ररूपत्वेन षएविवलम्({{ 
उत्सङ्ञोपासीनकान्तहयपरिवारवातायनविताननौत्रादीनि दरैनानि ॥ 
तानि द्विधा । व्यस्तसमस्तमेदात् । एवं शोमासयुत्मादकसमदीपदपर-- 
नुप्राणकव्यज्ञकाः क्रमाद्रुणाख्कारजीवितपरिकराः ॥ एवं परस्परोप- 

कारकल्वादितरेतरानु्राहकतं सिद्धम् ॥ 

दति श्रीराजानकर्य्यकनिरचिवायां सह्दयलीरायां परिकरोलेखश्चतुर्थः ४, 

संमाप्तयं सहृदयरीरा । 

------------#---(--- 

१. मातरतवेन' इति क पाठः. २, सहदयरीषायां' इलव ख-पार्छ ३. “स~ 
मात्तेयं सहदयचमस्कारिणी सहदयरीखा । कृतिः `श्रीमद्विपश्चिद्ररराजानकतिर- 

कालजश्रीमदारंकारिकसमाजग्रगण्यक्रीराजानकर्ष्यकखय राजानकरुचकापरना-- 

भ्नोऽलकारसर्वखङकृतः इति ख-पुसकेऽसि. क-पुस्तके तु .सह॒दयचमःकारिणी »५ 

इति विदोषणे नालि, 


